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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2004

ATAS

ATA DA 21 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA.
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 13/4/2004

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

(Expediente): Ata - Correspondência: Proposta de Ação Legislativa n°
219/2004 - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n° 72/2004 -
Projetos de Lei n

o
s 1.548 a 1.557/2004 - Requerimentos n os 2.679 a

2.694/2004 - Requerimentos das Comissões de Direitos Humanos, de
Transporte, de Saúde e do Trabalho, da Deputada Ana Maria
Resende (2) e dos Deputados Elmiro Nascimento, Luiz Humberto
Carneiro e outros; e Domingos Sávio e outros - Proposições não
recebidas: Requerimentos do Deputado Arlen Santiago (2) -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Defesa do
Consumidor e dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Ivair Nogueira -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ermano Batista, Alberto
Bejani, Elmiro Nascimento, Sargento Rodrigues e Roberto Carvalho -
21 Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos da Deputada Ana Maria Resende
(2); deferimento - Requerimento do Deputado Domingos Sávio e
outros; deferimento - Requerimento dos Deputados Elmiro
Nascimento, Luiz Humberto Carneiro e outros; deferimento - Votação
de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Leonardo Quintão e
das Comissões de Transporte, de Saúde, do Trabalho e de Direitos
Humanos; aprovação - Requerimento do Deputado Rogério Correia;
deferimento; discurso do Deputado Rogério Correia; questão de
ordem - Encerramento - Ordem do dia.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adaiclever Lopes - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria
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Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dinis Pinheiro
- 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 - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As i4hilmin, 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 José Henrique, 2 1-Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Wanderley Ávila, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°219/2004
Do Sr. Neilton Pereira Lima, Diretor-Presidente do Instituto Sócio-

Cultural do Jequitinhonha - VALEMAIS -, solicitando seja realizado
debate para implantação de uma universidade federal na região do
médio Jequitinhonha. (- A Comissão de Participação Popular.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a

rÃ'
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conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:	 1	 -

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 72/2004
Altera o § 1 0 do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O § 1° do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a
vigorar com a seguinte redação:

" V - O Estado providenciará, no prazo de trezentos e sessenta
dias contados da promulgação de sua Constituição, a demarcação
das unidades de conservação de que trata este artigo, cujos limites
serão definidos em lei, não podendo ultrapassar as limitações
estabelecidas pela Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965 que
instituiu o Código Florestal.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
promulgação.

Sala das Reuniões, março de 2004.
Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio Genaro -

Carlos Pimenta - Chico Rafael - Chico Simões - Dimas Fabiano -
Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - George Hilton - Gil Pereira - Gustavo
Valadares - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - Laudelino Augusto
- Luiz Humberto Carneiro - Luiz Fernando Faria - Leonídio Bouças -
Leonardo Moreira - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Neider
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Sebastião
Helvécio.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição tem o objetivo
de uniformizar a limitação das áreas que deverão ser preservadas de
acordo com o previsto no Código Florestal.

Preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, a proteção
do solo e o bem-estar da população são os objetivos que o Código
Florestal busca e é também o que o tombamento de um monumento
natural, especialmente no que tange à beleza cênica, paisagem e
biodiversidade, anseia.
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Dessa forma, os objetivos de ambos são bem semelhantes, razão

pela qual vejo que será importante o acatamento, pelos meus pares,
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.548/2004
Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de testes sorológicos

para o diagnóstico da infecção pelo HTLV e seu tratamento pelos
hospitais públicos do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam os hospitais públicos do Estado de Minas Gerais

obrigados a oferecer testes sorológicos para o diagnóstico da infecção
pelo HTLV, bem como seu tratamento.

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se a
hospitais e demais órgãos de saúde subvencionados pelo Estado.

Art. 20 - Compete à Secretaria da Saúde fiscalizar o cumprimento
desta lei, promover campanha de divulgação e estabelecer os critérios
para sua realização.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Ana Maria Resende
Justificação: Esta proposição é de suma importância, uma vez que o

vírus HTLV - sigla da língua inglesa que indica vírus que infecta
células T humanas - é um retrovírus que foi isolado em 1980 a partir
de um paciente com um tipo raro de leucemia de células T. Apresenta-
se em dois tipos: HTLV-1 e HTLV-11. O primeiro implica doença
neurológica, causando dificuldade de locomoção e leucemia, e o
segundo tipo está ainda pouco evidenciado como causa de doença.

O fato é que essa doença, assim como o vírus HIV, pode ser
transmitida por relação sexual com uma pessoa infectada, pelo
sangue e agulhas contaminadas e por meio da mãe ao recém-
nascido, principalmente pelo aleitamento materno.

Dessa forma, inúmeras pessoas podem ser contaminadas, até
porque 99% dos portadores desse vírus poderão nunca desenvolver
os sintomas, que causam problemas neurológicos, dores nos
membros inferiores - panturrilhas, dores na região lombar, dificuldade
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de defecção ou micção.
A maioria das pessoas desconhecem a doença, famosa pela forma

de transmissão silenciosa. Seus sintomas, quando aparecem, são
sempre progressivos, podendo causar paralisia, anemia e cegueira. A
doença, que é parecida .com o HIV até mesmo na forma de contágio,
não tem cura e pode levar à morte.

Assim, é essencial o apoio do Governo para diminuir o sofrimento
dessas pessoas em relação a esse vírus pouco conhecido,
disponibilizando exames sorológicos e, caso detectada a presença do
vírus, seu tratamento nos hospitais públicos subvencionados pelo
Estado.

Portanto, é necessário que se façam campanhas divulgando as
formas de prevenção dessa doença pouco conhecida e dolorosa.

Conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste
projeto que, com certeza, proporcionará tratamento adequado, quando
identificado, e melhor qualidade de vida ao doente.

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

PROJETO DE LEI N° 1.549/2004
Declara de utilidade pública a Associação Grupo Espírita O

Consolador, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Grupo

Espírita O Consolador, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2004.
André Quíntão
Justificação: A Associação Grupo Espírita O Consolador desenvolve

trabalho junto à população de rua em Belo Horizonte há mais de doze
anos, através de abordagem e acolhimento dessas pessoas em
abrigos.

Em parceria com a prefeitura de Belo Horizonte, gerencia o Albergue
Noturno Municipal e a República Maria Maria (ambos atendem
população de rua) e seis unidades de Serviço Residencial Terapêutico
(acolhe egressos de hospitais psiquiátricos). Atua, ainda, em
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campanhas a favor de vítimas de intempéries (chuva, frio) e em
centros de convivência, abrigos, CERSAM's, prestando também
atendimento ao idoso e à pessoa portadora de deficiência.

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

PROJETO DE LEI N°1.550/2004
(Ex-Projeto de Lei n° 967/2000)

Autoriza o Estado a realizar operação de crédito por meio da
emissão de títulos da dívida pública e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a realizar

operação de crédito por meio da emissão de títulos da divida pública
com prazo de cinco anos e resgate anual de 20% (vinte por cento) ao
ano.

Parágrafo único - Os recursos provenientes da operação de crédito
mencionada no "caput" deste artigo deverão ser destinados,
obrigatoriamente, ao pagamento de débitos do Estado para com os
seus servidores, relativos às vantagens decorrentes do tempo de
serviço em atraso.

Art. 20 - A operação de crédito de que trata o artigo anterior deverá
ser realizada observando-se o disposto na Resolução n°78, de 1998,
do Senado Federal.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de abril de 2004.
Arlen Santiago
Justificação: As vantagens por tempo de serviço integram-se

automaticamente no padrão de vencimento do servidor, desde que
consumado o tempo estabelecido em lei, e o acompanham na
disponibilidade e na aposentadoria.

O projeto de lei tem por objetivo criar condições para que o Estado
possa efetuar o pagamento dessas vantagens devidas e não pagas, a
fim de que o servidor não venha a sofrer prejuízos por atraso de
pagamento.

Contamos, pois, com o apoio dos nobres colegas desta Casa à
aprovação deste projeto.
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- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira, para parecer, nos termos do art. 188, c/c O

art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 1.551/2004

Dispõe sobre sistema de bônus e de pontuação para merecimento
destinado aos policiais civis e militares que apreenderem armas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído sistema de bônus pecuniário e de pontuação

para merecimento destinado aos integrantes da Polícia Civil e da
Polícia Militar que, no exercício de suas funções, encontrem armas
sem registro e/ou autorização legal, apreendam-nas e entreguem-nas
ao órgão de que trata o art. 2 0 desta lei.

Parágrafo único - O bônus pecuniário previsto no "caput" deste
artigo aplica-se também a todo cidadão que, voluntariamente,
entregue arma de fogo cuja posse detenha a qualquer título.

Art. 2° - As armas apreendidas serão entregues ao órgão policial ao
qual couber a responsabilidade pelos procedimentos legais cabíveis,
inclusive pela elaboração de laudo pericial e pela definição final do
armamento.

Art. 3° - Os responsáveis pela aplicação indevida das disposições
desta lei serão indiciados em processos disciplinares, na forma da
legislação própria.

Art. 40 - A forma de concessão do bônus pecuniário e da pontuação
de que trata o art. 1° será estabelecida no regulamento desta lei.

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

Art. 60- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de abril de 2004.
George Hilton
Justificação: O número de assassinatos tem aumentado

assustadoramente no País e no Estado de Minas Gerais, e são, em
sua maioria, cometidos com armas particulares ilegalmente
possuídas. Assim, esta proposta objetiva proporcionar estímulo ao
desarmamento, contribuindo, com certeza, para a diminuição da
criminalidade. O projeto prevê a pontuação positiva no prontuário do
policial para fins de progressão na carreira, além do bônus pecuniário,

rs
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que será extensivo a todo cidadão que entregue suas armas de
fogo. O desarmamento torna-se urgente, pois os homicídios acabam
acontecendo por motivos fúteis, com a utilização de armas ilegais.
Temos certeza de que a adoção dessa medida irá ao encontro do
apelo da população, que clama por segurança e paz, e irá evitar que
muitas vidas sejam ceifadas inescrupulosamente.

Pelo fato de ser indiscutivelmente necessário, espero a aprovação
do projeto pelos nobres pares integrantes desta Casa Legislativa.

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

PROJETO DE LEI N° 1.552/2004
Regula procedimentos clínicos ou cirúrgicos experimentais em

pacientes terminais, mediante consentimento informado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - No tratamento de pessoas com prognóstico de morte

iminente, quando os recursos terapêuticos disponíveis forem
ineficazes, as instituições públicas ou privadas de Minas Gerais,
reconhecidas como centros de excelência na área da saúde, poderão
realizar procedimentos clínicos ou cirúrgicos pioneiros e
experimentais, mediante consentimento informado do paciente.

§ 1° - No caso de paciente em estado de inconsciência, de
impedimento físico ou psíquico, ou legalmente incapaz, a autorização
poderá ser concedida por seus familiares ou representantes legais.

§ 2° - E assegurado ao paciente o direito de retirar, a qualquer
momento, por si ou por seus representantes, o consentimento
outorgado.

§ 30 - Os centros de excelência previstos no "caput" deste artigo
deverão ser reconhecidos como tal pelo Conselho Regional de
Medicina do Estado de Minas Gerais e dedicar-se ao ensino e à
pesquisa em nível de pós-graduação e à assistência hospitalar.

Art. 20 - O prognóstico de morte iminente a que se refere o art. 10

deverá caracterizar-se pela comprovada incapacidade de curar, ou de
conter a progressividade da doença, à luz dos conhecimentos
científicos protocolarmente disponíveis.

Art. 30 - O prognóstico de morte iminente será formalizado por
equipe médica de reconhecida qualificação, familiarizada com a
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enfermidade do paciente, integrada por um internista, um
neurologista e um cirurgião, que atuem na instituição onde esteja
internado o paciente.

§ 1° - A equipe de que trata este artigo poderá convidar outros
especialistas que possam opinar sobre a matéria e valer-se de seus
pareceres.	 -.

§ 20 - O documento mencionado no "capuV' deste artigo deverá vir
acompanhado de parecer favorável do Comitê de Ética ou Bioética da
instituição, com recomendação do procedimento clínico ou cirúrgico
autorizado pelo paciente, por seus familiares ou representantes legais.

Art. 40 - Os médicos responsáveis pelos procedimentos pioneiros e
experimentais deverão ser pós-graduados, pesquisadores ou
profissionais com notório saber, em atividade, com trabalhos
científicos divulgados em publicações idôneas, não podendo ser os
mesmos que atestam o prognóstico de morte iminente.
Nt 50 - Quando o procedimento clínico previsto nesta lei

compreender uso experimental de novos fármacos, em processo de
teste, o respectivo laboratório formalizará a aquiescência, com o
compromisso de fornecer o medicamento gratuitamente ao paciente,
durante o tratamento e a manutenção de sua vida.

Art. 6° - Os procedimentos de que trata esta lei serão custeados
pelos recursos do centro de excelência onde esteja internado o
paciente ou por entidades públicas ou privadas que se disponham a
subsidiá-los, não impondo ônus financeiro nem patrimonial ao enfermo
e a seus familiares.

Parágrafo único - Os casos considerados de exceção ao disposto
neste artigo serão decididos mediante recomendação do Comitê de
Ética ou Bioética do centro de excelência onde esteja internado o
paciente.

Art. 70 - Toda informação nova, no campo científico, obtida com os
procedimentos clínicos ou cirúrgicos pioneiros a que se refere esta lei,
será registrada no centro de excelência onde se verificar, comunicada
às autoridades sanitárias estaduais e nacionais e publicada.

Nt 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário.
Gilberto Abramo
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo fundamental criar

rÃ,
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oportunidades para salvar a vida de pacientes em estado terminal
e restituir-lhes a saúde. Ao mesmo tempo, destina-se a viabilizar e
disciplinar procedimentos novos, no interesse das pessoas e da
sociedade, respondendo aos maiores desafios com que se deparam
as ciências médicas em nossos dias. Visa, também, a ensejar
tranqüilidade e cobertura legal à classe médica, tantos são atuais
riscos impostos ao exercício profissional, a ponto, de inibirem gestos
destemidos em prol de inovações e constrangerem o exercício da
medicina.

E importante mencionar, preliminarmente, que a iniciativa encontra
guarida nas recomendações da Associação Médica Mundial. Esta, na
Declaração de Helsinque VI (documento com sucessivas alterações,
sendo a última em 2000, na Escócia), entre os princípios aplicáveis
aos casos em que a pesquisa médica combina com o atendimento ao
paciente, assim prescreveu: "Quando os métodos preventivos, de
diagnóstico ou terapêuticos disponíveis forem ineficazes no
atendimento de um doente, o médico, com o consentimento informado
do paciente, poderá permitir-se usar procedimentos preventivos,
diagnósticos e terapêuticos novos ou não testados, se, a seu juízo,
eles trouxerem alguma esperança de salvar a vida, restituir a saúde
ou aliviar o sofrimento" (item 32 da Declaração de Helsinque VI).
Igualmente, atende às exigências do Conselho Nacional de Saúde,
particularmente as constantes na Resolução n° 196, de 1996, a qual
faz menção explícita à Declaração de Helsinque. Esta mesma
resolução dispõe que as pesquisas devem ser aprovadas por um
Comitê de Etica, razão pela qual este projeto de lei prevê no § 2 0 do
art. 30, a necessidade de parecer favorável do comitê do centro de
excelência onde estiver internado o paciente. Note-se ainda que o
projeto levou em consideração as diretrizes emanadas pelo Conselho
para organizações internacionais de ciências médicas, especialmente
as relativas à pesquisa biomédica que envolve assuntos humanos.

Observe-se, também, que este projeto tem diversos dispositivos
relacionados com o consentimento do paciente, incorporando
princípios da jurisprudência e da Bioética formulados na segunda
metade do século XX. O consentimento legitima e fundamenta o ato
médico ou o de pesquisa como justo e correto.

Segundo a Constituição Federal e a Constituição Estadual, a saúde
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é direito de todos e dever do Estado, cabendo a este implementar
políticas públicas que assegurem aos cidadãos o acesso às ações e
aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Aos
pacientes que atravessam situações extraordinárias, com prognóstico
de morte iminente, é imperativo que se destinem recursos também
extraordinários, com o propósito de preservar sua vida. De outra parte,
a Constituição Federal (art. 24, inciso XII) atribui competência à União
e aos Estados para legislarem concorrentemente sobre a proteção e a
defesa da saúde. A Constituição Estadual, por sua vez, confere à
Assembléia competência para legislar sobre as matérias referidas no
art. 24 da Carta Magna, entre elas as previstas , no inciso XII, quais
sejam a proteção e a defesa da saúde. E nesses preceitos
constitucionais que está inserido e fundamentado o presente projeto
de lei. Além de suprir uma lacuna no ordenamento jurídico, ele será
um sinalizador seguro para os centros de excelência na área da
medicina e um estímulo ao progresso das ciências médicas.

A Constituição e a legislação infra-constitucional acolhem e
declaram um direito que as antecedeu, o direito à vida e à saúde.
Muito antes das leis positivas, tinha o ser humano a noção clara de
que a vida e a saúde devem ser respeitadas e protegidas. Com  o
avanço da ciência e da tecnologia, tornou-se necessário disciplinar os
procedimentos para assegurar às instituições de saúde e aos seus
profissionais a prática de atos capazes de restituir a saúde aos
pacientes, enfatizando cuidados e esforços especiais aos que se
encontram em estado muito grave.

O escopo deste projeto é o de exercer o rigor ético e legal diante dos
perigos da omissão, diante das possibilidades de proteger a vida e de
contribuir para o progresso da ciência. Ninguém, até hoje, se animou a
estabelecer o limite entre a possibilidade e a impossibilidade de curar,
até porque tal limite, se sugerido, pressuporia a estagnação da
ciência. A história da medicina inspira-se em gestos humanos e
solidários no afã de prevenir e combater a doença. A pesquisa
sistemática veio muito depois do heroísmo, do amor ao próximo e do
desprendimento compreendidos na arte de salvar a vida.

Tenho a convicção de que este projeto está em condições de ser
apreciado e de merecer a aprovação de meus ilustres pares nesta
Casa. Foi elaborado na convicção de que poderá proporcionar
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numerosos benefícios às pessoas, à sociedade e à ciência, com
todo o cuidado que a Bioética recomenda, e está subordinado aos
princípios da justiça, e do respeito à vida e à pessoa.

Se a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício,
não pode permanecer sem um dispositivo que atenda às condições
singulares para socorrer o paciente terminal. A esperança e a vida
guardam relação fundamental, o mesmo ocorrendo com a expectativa
de cura diante dos avanços da ciência.

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

PROJETO DE LEI N° 1.553/2004
Dá denominação de José de Souza Vieira à rodovia que liga o

Município de Gonçalves à Rododvia MG-173.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada José de Souza Vieira a rodovia que liga o

Município de Gonçalves à Rodovia MG-173.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 2004.
Maria Olívia
Justificação: José de Souza Vieira nasceu em 26/3/16, na cidade de

Gonçalves, no Sul de Minas. Foi Vereador da cidade de Paraisópolis,
da qual Gonçalves era Distrito, de 1955 a 1959. Trabalhou
incansavelmente para a emancipação político-administrativa de
Gonçalves. Uma vez emancipada, foi eleito Vice-Prefeito em 1963,
vindo assumir o cargo de Prefeito de 1965 a 1967. Faleceu em
27/11/2004, sem ver realizado seu maior sonho, o asfalto chegar à
cidade.

Nada mais justo que dar o nome de José de Souza Vieira à estrada
tão aguardada pelo povo de nossa querida Gonçalves.

Finalmente, o projeto atende aos requisitos legais, razão pela qual
espero e conto com a anuência de meus nobres pares à aprovação do
projeto proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188,
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c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 1.554/2004

Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba
Mocidade Independente de Machado, com sede nesse município.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo

Escola de Samba Mocidade independente de Machado, com sede
nesse município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2004.
Ricardo Duarte
Justificação: O Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade

Independente de Machado, com sede nesse município, tem por
finalidade promover o carnaval de rua, assim como eventos sociais,
como bailes, "shows" e festas, junto à comunidade sambista
machadense, para favorecer a união e a organização de seus
membros.

Pela relevância desses trabalhos para seus membros e pela
importância dessa atividade para o carnaval da cidade, pedimos o
apoio dos nobres pares para este projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.555/2004
Declara de utilidade pública o Centro Nacional de Educação

Profissional em Cooperativismo, Gestão Ambiental e Turismo -
CENEP -, com sede no Município de Frutal.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Nacional de

Educação Profissional em Cooperativismo, Gestão Ambiental e
Turismo - CENEP -, 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, de de 2004.
Zé Maia
Justificação: O CENEP é uma instituição sem fins lucrativos de
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capacitação profissional, oriunda de parceria do segmento
comunitário com o MEC/ PROEP, para atender às demandas de
geração de trabalho e renda nas atividades de produção rural, em
sintonia com a preservação ambiental para o desenvolvimento
sustentável.

Com foco centrado nacapacitação para o Cooperativismo, a Gestão
Ambiental e o •Turismo, o CENEP adotou como sua missão
institucional a restauração do Cerrado Brasileiro, atráves de mudança
da técnica e da prática de exploração dos recursos naturais,
atendendo prioritariamente jovens, produtores e técnicos em formação
profissional.

- 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° 1.556/2004
Dispõe sobre a interrupção no abastecimento de água e coleta de

esgoto por falta de pagamento da conta de consumo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1" - A falta de pagamento pela prestação do serviço de

abastecimento de água e coleta de esgoto, prestado por
concessionária pertencente à administração pública do Estado, sujeita
o cliente ou titular do imóvel à interrupção do fornecimento,
respeitados os seguintes prazos e condições:

- quinze dias após o vencimento de duas contas consecutivas;
II - setenta e cinco dias após o vencimento de uma conta sem que

tenha sido efetuado o pagamento;
III - comunicação por escrito ao cliente sobre a possível interrupção,

informando o mês e o valor da inadimplência, por prazo não inferior a
quinze dias;

IV - proibição de inscrição do cliente inadimplente nos serviços de
proteção ao crédito.

§ 1° - A interrupção do fornecimento na forma deste artigo não
poderá ser realizada nos sábados, domingos e feriados.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 2004.
Chico Simões
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Justificação: O Decreto 43.753, de 19/2/2004, aprova o

Regulamento dos Serviços Públicos de Agua e Esgoto Prestados pela
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG. Os
artigos que disciplinam a cobrança dos serviços e as sanções assim
dispõem:

"Art. 109 - A falta de pagamento da conta, até adata de Vencimento
nela estipulada, sujeita o cliente ou titular do imóvel a acréscimo por
impontualidade, conforme norma específica.

§ 1° - A falta de pagamento da conta sujeita o cliente ou titular do
imóvel, imediatamente após o vencimento dela, independentemente
de outras sanções, à interrupção do fornecimento de água e da coleta
de esgoto.

§ 2° - A COPASA-MG poderá inscrever os clientes inadimplentes
nos serviços de proteção ao crédito.

§ 30 - As impugnações sobre os dados constantes da conta,
procedentes ou não, quando apresentadas após seu vencimento, não
eximem o cliente do pagamento do acréscimo por impontualidade,
relativamente aos valores incontroversos.

Art. 116 - As despesas com a interrupção e o restabelecimento do
fornecimento de água e da coleta de esgoto correrão por conta do
cliente ou titular do imóvel, sem prejuízo da cobrança dos débitos
existentes."

Como se pode constatar, o cliente da COPASA-MG é submetido a
quatro tipos de sanção no caso de falta de pagamento da conta, até a
data de vencimento nela estipulada, quais sejam acréscimo por
impontualidade, imediata interrupção do fornecimento de água e da
coleta de esgoto, proibição de inscrição nos serviços de proteção ao
crédito, pagamento de taxa para o restabelecimento do fornecimento.

Raramente se deve encontrar, mesmo nas relações comerciais
privadas, tratamento tão severo e punitivo ao consumidor pelo simples
desvio de não pagar a conta em dia, o que sabemos, pode ocorrer
com qualquer cidadão pelos mais variados motivos, principalmente
num país onde o setor público, para citar apenas este, tem o costume
de atrasar o salário de seus servidores de dez a vinte dias e às vezes
bem mais do que isso, no caso de seus fornecedores.

Certamente que existe um enorme agravante em comportamento
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tão desrespeitoso com o consumidor, por se tratar do fornecimento
de um bem absolutamente essencial à vida do cidadão, que é a água,
razão pela qual se trata de um serviço público do qual a COPASA-MG
é concessionária.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Leonardo Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 932/2003,
nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno, c/c a DNP n°8.

PROJETO DE LEI N° 1.557/2004
Acrescenta inciso ao art. 10 da Lei n° 14.937, de 23 de dezembro de

2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-O art. 10 da Lei n° 14.937, de 23 de dezembro de 2003, fica

acrescido do seguinte inciso VIII:
"Art. 10- ................................................................
VIII - 1% (um por cento) para veículos de propriedade de pessoa

jurídica, destinados exclusivamente à formação de condutores."
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 2004.
Antônio Júlio - Marília Campos.
Justificação: A alteração promovida na legislação que institui o

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -'
promovida em dezembro de 2003, incluiu alíquota diferenciada - 1% -
para veículos destinados exclusivamente à locação, enquanto para os
automóveis em geral a aliquota definida foi de 4%.

O Governador do Estado, autor da proposição que alterou a
legislação do IPVA justificou essa redução para proteção da economia
mineira. Nesse sentido, a redução revela-se necessária para manter
registrados e licenciados em Minas Gerais os veículos pertencentes a
empresas locadoras aqui estabelecidas, uma vez que os valores
praticados de IPVA e de taxa de licenciamento cobrados pelo Estado
do Paraná têm atraído o emplacamento desses veículos naquele
Estado.

Ao promover essa redução, a nova lei desconsiderou a natureza das
atividades desenvolvidas pelos Centros de Formação de Condutores,
as conhecidas auto-escolas. Do ponto de vista das atividades
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desenvolvidas pelas duas espécies de empreendimentos, trata-se
de locação de veículos. Nesse sentido, a manutenção da distinção
entre esses emprendimentos macula o princípio da igualdade
tributária e mesmo da justicialidade em relação à cobrança e à
instituição desse tributo de competência estadual.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.679/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja

formulado apelo ao Ministro do Trabalho com vistas a que se flexibilize
a legislação trabalhista, com o intuito de facilitar a contratação de
pessoal pelos pequenos comerciantes e pelos microrruralistas. (- A
Comissão do Trabalho.)

N° 2.680/2004, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja inserido
nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de
Carrancas pelos 55 anos de sua emancipação.

N°2.681/2004, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja inserido
nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de
Mamonas pelos 11 anos de sua emancipação.

N° 2.682/2004, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja inserido
nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de
Montalvânia pelos 52 anos de sua emancipação. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.68312004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
inserido nos anais da Casa voto de congratulações com a FUMEC por
sua elevação a universidade.

19° 2.68412004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Oberdan Everton
Zerbinatti, Presidente do Circolo Italo Brasiliano di Ouro Fino, pela
realização da VII Festa Italiana. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)

N° 2.685/2004, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Santo Antônio do Monte pêlo recebimento da Grande Medalha da
Ordem do Mérito da Saúde outorgada pelo Governo do Estado. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)
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N° 2.686/2004, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando seja

formulado apelo ao Presidente da República com vistas a que o
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - seja
redirecionado à realidade socioeconômica do País. (- A Comissão de
Educação.)

N° 2.687/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Irmã Maria do Rosário,
Presidente da Associação Mineira de Proteção à Criança, pelo
excelentes serviços prestados há 57 anos às crianças do Bairro Madre
Gertrudes. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 2.688/2004, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Hospital Mater Dei pelo recebimento do
Certificado de Acreditação Nível 3 de Excelência Hospitalar, conferido
pela Organização Nacional de Acreditação. (- Idêntica proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Anexe-se ao Requerimento n° 2.654/2004 nos termos do § 2 0 do art.
173 do Regimento Interno.)

N° 2.689/2004, da Comissão de Saúde, pleiteando sejam solicitadas
informações ao Secretário da Saúde acerca da implantação do Cartão
SUS. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.690/2004, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento Econômico com
vistas a que sejam envidados esforços para a criação da Estação
Aduaneira do Interior - EADI -, em Montes Claros. (- A Comissão de
Turismo.)

N° 2.691/2004, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja
solicitado à Ouvidoria da Polícia que esta Casa seja cientificada das
providências por ela tomadas com relação à denúncia formalizada
contra o Ten. PM Carlos Felipe de Oliveira.

N° 2.692/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Procurador de Justiça Coordenador do Centro de
Apoio Operacional das Promotorias Criminais com vistas à
transferência dos presos Franklim Ribeiro Cardoso e Franckney
Ribeiro Cardoso.

N° 2.693/2004, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG com

WC



671

vistas a que as estradas que ligam São Francisco a Unaí,
passando por Pintópolis e Urucuia; Bocaiúva a Guaraciama e a BR-
135 a Patis sejam incluídas na segunda fase do programa de
asfaltamento do Governador do Estado.

N° 2.69412004, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à realização
de obras de recuperação de trecho da MG-329 compreendido entre o
trevo com a BR-262 e o perímetro urbano do Município de Raul
Soares.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões
de Direitos Humanos, de Transporte, de Saúde e do Trabalho, da
Deputada Ana Maria Resende (2) e dos Deputados Elmiro
Nascimento, Luiz Humberto Carneiro e outros e Domingos Sávio e
outros.

Proposições não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173, c/c o inciso 1 do art.

284, do Regimento Interno, deixa de receber as seguintes
proposições:

REQUERIMENTOS
Do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja inserido nos anais da

Casa voto de congratulações com o Município de Jaíba, pelos 12 anos
de sua emancipação.

Do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja inserido nos anais da
Casa voto de congratulações com o Município de Riachinho, pelos 12
anos de sua emancipação.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Defesa do Consumidor e dos Deputados Alberto Pinto Coelho e
Ivair Nogueira.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano Batista.
• Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, conta a Bíblia que, quando o Rei Davi assumiu o trono de
Israel, a nação estava demasiadamente vulnerável. Com sua
percepção inspirada, o rei identificou, na rivalidade das tribos, a razão
de sua impotência diante dos inimigos. Em vista disso, o povo judeu
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andava encolhendo. A história mostra que foram escravizados por
diversos povos: egípcios, macedônios, moabitas, filisteus e outros.

Davi sentiu que era preciso fortalecer a nação, porque sabia que, se
o inimigo vinha crescendo em razão de sua fraqueza, não era menos
verdade que se enfraqueceria diante de sua fortaleza. O único meio
era acabar com as divergências internas, prato cheio não raro
patrocinado pelos próprios inimigos. Chamou os chefes das tribos e
sentenciou: ou nos unimos e passamos a defender o conjunto, ou
continuamos como estamos, e não haverá salvação.

Guardadas as devidas proporções, fato semelhante ocorre nos dias
de hoje, não com uma nação, mas com uma corporação. Trata-se da -
saudosa memória - gloriosa e respeitada Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais.

Nossa polícia vem encolhendo, enquanto os inimigos crescem.
Estes, que não são egípcios nem filisteus, são traficantes,
contraventores, redes organizadas para o crime. Toda gama de
celerados, cânceres da sociedade, aumentam a sua força.

Está repetindo-se aqui o fenômeno que Davi constatou em seu
reino: os marginais se agigantam ante o enfraquecimento da Polícia
Militar, minada pelas divergências internas.

Coincidentemente, Israel tinha 12 tribos, e a Polícia Militar parece
contar 12 segmentos: Coronéis, Tenentes-Coronéis, Majores,
Capitães, Tenentes, Sargentos, Soldados e Cabos, na ativa, e o
segmento da reserva remunerada. Juntaram-se a esses dois outros, à
semelhança dos netos de Jacó, aqui na condição de filhos, herdeiros
e grande beneficiários do movimento de 1997 os Deputados Cabo
Júlio e Sargento Rodrigues.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, é com enorme e
fundada preocupação que ocupo hoje a tribuna deste parlamento, não
apenas para denunciar esses fatos, mas também para fazer ecoar um
brado de alerta aos descuidados responsáveis e fazer um veemente
pedido de reflexão sobre esse assunto. Não o faço em nome da
corporação, nem de um ou outro de seus segmentos, não sou do
meio, nem tenho procuração para isso. Faço-o pelos mineiros que
tenho a honra de representar. Esses mesmos mineiros que viam a
corporação - justa visão - como um confiável instrumento de paz, de
segurança e de defesa do cidadão, que se orgulhavam de chamá-la
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gloriosa, que se jactavam de vê-Ia - porque de fato o era - como
uma referência nacional. Todos os Estados da Federação buscavam
em Minas a fórmula de que precisavam, a qual parecia mágica: não
apenas combater, mas também prevenir. Essa era a fórmula ética de
relacionamento entre seus membros e destes com a sociedade, de tal
maneira que as portas do Estado andavam fechadas às investidas de
criminosos que ousassem atentar contra nossos umbrais. Enfim, a PM
de Minas mantinha a disciplina interna e ainda impedia que fatores
externos viessem corroer sua paz. A PM alimentou, até recentemente,
com figuras históricas e heróicas do passado, o orgulho de Minas.
Hoje, em face das continuadas agressões sofridas pela instituição da
parte de muitos internos, que agem inconscientemente e são
inocentes, porém, úteis, do lado de outros de dentro e de fora - só
Deus sabe! -, a corporação já é vista, por estrategistas e especialistas,
como um corpo gangrenado. Isso significa que, se não houver um
rápido e eficaz processo de oxigenação, não restará outra opção que
não o óbito da corporação. E lastimoso, mas é verdade. Essa
expectativa frustrante, essa profecia malsã, mas real e sincera,
machuca profundamente a altivez do povo mineiro, que não aceita
outro destino para a PM que não o da glória, do respeito, da
admiração.

Fato preocupante é que os elementos predadores não se confessam
nem são encarados como tais, mas como benfeitores, e o pior é que
muitos - alguns por inocência e outros por conveniência, conivência ou
acomodação - auxiliam no avanço dessa inaceitável interferência
predatória.

O processo vem de antes, mas a mim convém tomar como ponto de
partida o final do século passado, o ano de 1997. O Governo do
Estado de então, legalista, atendendo à reivindicação do oficialato,
que, alegando isonomia, pleiteou ajustar seus vencimentos aos
parâmetros decididos pela justiça, relativamente aos vencimentos dos
Delegados, autorizou o aumento nos contracheques dos oficiais,
oferecendo com isso o motivo que a tropa buscava para instalar um
movimento de rebeldia, travestido na roupagem de reivindicação
salarial.

Os oficiais falharam, pois não informaram à tropa convincentemente
o móvel de sua atitude e, faltando autoridade para se imporem,
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deixaram passar a impressão de que o interesse do segmento
estava acima dos anseios e das necessidades da corporação. Fato
semelhante ocorreu na base da pirâmide recentemente, quando se
concedeu aos Soldados aumento automático por tempo de serviço,
deixando de fora os demais segmentos da corporação. Parece até
coisa .adrede planejada. Atendimento fatiado deixando sempre um ou
outro grupo descontente, para alimentar a cizânia muito ao gosto dos
incendiários, ávidos de favorecimento pessoal, sem se preocuparem
com o nome e futuro da instituição.

Criou-se com isso uma anomalia, a ferrugem que tem corroído os
alicerces da PM: a guerrilha interclasses. Cada módulo laborando em
causa própria, postulando vantagens sobre os outros. O vencimento
transformou-se na única fonte de motivação, quando, na verdade,
deveria ser apenas um deles.

Essas ações têm gerado conquistas pontuais que redundam em
"vitória de Pirro", na medida em que degenera a corporação.

Estou convicto, por ouvir de muitos deles - policiais -, que os nossos
Soldados, Cabos, Sargentos, enfim, os oficiais da PM, não têm
nenhum prazer no fracasso da instituição, mesmo porque, além de
amá-la, sabem que ela é a razão de sua sobrevivência. Falida a
instituição, a par de serem tachados de responsáveis pelo fato,
estarão recebendo diploma de incompetência, frustrando o povo
mineiro, sepultando o orgulho da nossa gente.

Isso só interessa a alguns poucos oportunistas, únicos beneficiários
desse processo espúrio, que saem pelo interior pregando a
insubordinação, o convívio desrespeitoso, a indisciplina e a queda da
hierarquia.

Ordem, disciplina, hierarquia e convivência respeitosa são pilares da
instituição. Abrir mão deles é autorizar o óbito. Isso é defeso, e o povo
mineiro não aplaude.

A unidade interna deu certo com o Rei David. O inimigo deixou de
ser ameaça. Seu povo deixou de ser escravo. A paz passou a reinar.
A felicidade desse sucesso e sua razão David registrou escrevendo:
"Oh! como bom e suave é que os irmãos estejam unidos!".

A PM, entendo, deve seguir o exemplo de Davi. A unidade interna é,
neste momento, a única força capaz de exorcizar influências externas,
interesseiras, maliciosas ou, quem • sabe, inconscientes, que, não
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sendo abolidas, farão estragos de que a história terá repulsa na
hora de registrar.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Ermano
Batista, V. Exa. está fazendo ponderações, como sempre equilibradas
e serenas, sobre uma situação que exige equilíbrio e serenidade.

V. Exa. faz referência ao movimento de paralisação e greve da
Polícia Militar ocorrido em 1997, deixando vítimas fatais e uma marca
profunda na Polícia Militar e em toda a comunidade de Minas Gerais.
O povo e a Polícia ficaram completamente chocados com aquela
situação.

Por intermédio da imprensa, vemos a possibilidade de haver uma
assembléia geral, abrindo espaço para uma possível paralisação.
Divido a preocupação com V. Exa., precisamos prestigiar nossa
Polícia Militar, assim como os demais servidores, mas de forma
serena e equilibrada, jamais radicalizando o processo, porque, se
assim for, prejudicaremos Minas Gerais e o relacionamento do povo
mineiro com a Polícia Militar, que é indispensável. A confiança do
povo mineiro na Polícia Militar não pode ser quebrada a nenhum
preço.

E necessário dar continuidade ao ritmo que o Governador Aécio
Neves impõe ao seu Governo. O sistema de gestão adotado pelo
Governador Aécio Neves vem dando certo, precisamos compreender
que o caminho é esse. Quando ele assumiu o Governo, havia um
débito orçamentário de R$2.400.000.000,00, que caiu para
R$1.400.000.000,00; havia uma folha de pagamento de 73%, que caiu
para 63% e ainda precisa baixar mais. E evidente que o Governador
está cumprindo um projeto de Governo que não pode - conforme
assinala muito bem V. Exa. - ser quebrado por atitudes radicais que
não correspondem à vontade da maioria da Polícia Militar. Estou de
acordo com as ponderações serenas de V. Exa., precisamos somar
outras palavras nesse sentido para encontrarmos uma solução mais
equilibrada e serena para essa situação.

O Deputado Ermano Batista* - Para encerrar, quero fazer uma
reflexão, ainda que breve. Deputado Bonifácio Mourão, a participação
de V. Exa. é importante, porque ressalta o grau de responsabilidade
desse Governo com o destino do Estado. A Constituição diz que o
povo mineiro tem direito a um Governo honesto, obediente às leis e
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eficaz. A eficácia é o resultado de um Governo que obedece às leis
e conduz o processo com lisura. O Governo não é representado
apenas por aquele que foi eleito, mas por todos os que exercitam uma
atividade representativa do poder público, desde o gari até o
Governador. A Polícia Militar, ao longo de sua história, contribuiu
grandemente para a eficácia de muitos governantes. Tenho certeza de
que, sacudida, acordada e desentorpecida para essa realidade,
afugentando os males que a atormentam e as aves predadoras, a PM
retomará aquela posição de gloriosa que sempre teve e prestará
grandes serviços para o Estado de Minas Gerais, contribuindo para
que o Governador Aécio Neves tenha paz para governar. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani.
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, membros da Mesa,

Deputados, Deputadas, amigos que nos acompanham por meio da TV
Assembléia e deste Plenário, não quero ser repetitivo. Abordarei dois
assuntos. O primeiro refere-se à denúncia que fizemos a respeito da
GTech e da Loteria Mineira, apresentando pedido com 59 assinaturas
para a constituição de comissão parlamentar de inquérito, não aceito
pelo poder maior desta Casa - a Presidência, eleita pelo nosso voto.

Ontem à noite, a auditoria solicitada pelo Governador Aécio Neves
na GTech e na Loteria Mineira terminou. Chegaram à conclusão de
que o contrato jamais foi respeitado pela GTech do Brasil. Vários
artigos e incisos desse contrato foram desrespeitados por essa
empresa multinacional, e o Procurador André apresentou parecer a
favor da aplicação de multa de R$30.000.000,00. Dias depois, não sei
o que ocorreu, o Procurador André voltou atrás, pedindo perdão e
dizendo que a multa não era devida, porque o contrato não tinha sido
desrespeitado. A auditoria feita por Auditores do Estado e pelo
Ministério Público mostra claramente que a GTech não cumpriu, como
já disse, vários itens do contrato com a Loteria Mineira.

O Governador quer o retorno desses R$30.000.000,00 e o
cancelamento do contrato da GTech com a Loteria Mineira. Parabéns,
Governador Aécio Neves, por ter tomado essa atitude de homem
íntegro.

Espero que algum dia alguém desta Casa possa responder à minha

WANk
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pergunta: o que faremos agora? Rasgar e jogar no lixo a lista com
a assinatura dos 59 Deputados solicitando a constituição de CPI para
investigar a fundo a GTech do Brasil e a Loteria Mineira ou autorizar a
instauração da CPI nesta Casa, o que é constitucional, regulamentar?
Aí está a prova: o cancelamento do contrato da GTech com a Loteria
Mineira, O Governador desconhece o perdão da multa e deseja
receber os R$30.000.000,00.

Também não consigo entender o pior: não vi nada publicado a
respeito do inciso X do contrato, que dispõe: no segundo dia útil de
todo sorteio, a GTech do Brasil tem de depositar 25% para o social em
Minas Gerais. Desde 1994, esse dinheiro não é recolhido aos cofres
do Estado.

Se fizermos as contas, veremos que, de 1994 a dezembro do ano
passado, a GTech arrecadou R$8.200.000.000,00 em Minas Gerais,
sendo que R$2.000.000.000,00 deveriam ter sido aplicados na área
social. Pergunto aos Procuradores e ao Ministério Público se o inciso
X do contrato foi apagado. Há pessoas levando vantagem? Será que
ninguém enxerga isso?

O Estado está quebrado, não tem dinheiro para aumentar o salário
de seus funcionários. O educador, responsável por formar e fazer da
criança o homem do futuro, ganha de R$300,00 a R$400,00, o que é
uma miséria. O Estado não tem condições de dar um centavo de
aumento porque está quebrado. Será que o Estado também fará vista
grossa ao dinheiro que teria de ser investido na área social, sinônimo
de educação, de criação de uma estrutura para tirar as crianças das
ruas? Isso vem ocorrendo desde os Governos Hélio Garcia, Newton
Cardoso, Eduardo Azeredo, Itamar Franco e o atual.

O inciso X do contrato diz que 25% devem ser depositados na área
social, mas não o são desde 1994. Gostaria que V. Exas. me
explicassem isso, se é que alguém sabe. De repente alguém cassou
esse inciso, ele foi tirado do contrato, e não fui informado, pois até
hoje não obtive resposta.

Gostaria de saber se isso ficará no esquecimento, se esta Casa não
terá uma resposta, para que possamos pelo menos entender o que
ocorreu. Podem dizer: 'desse dinheiro, fulano levou 10%, por isso ele
não foi depositado". Alguma coisa tem de ser dita.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Deputado Alberto
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Bejani, venho dizendo isso há três anos. Com a autorização do Sr.
Dupeyrat, a GTech renovou o contrato e colocou os adendos que quis.

Saiu o Sr. Patente, que era Presidente, entrando em seu lugar o
Coronel. O perdão da dívida ficou esquisito, pois o Sr. Patente,
advogado, homem do Ministério Público, deixou a GTech e, nove dias
depois, o outro Presidente autorizou o perdão da dívida. Na Comissão
do Trabalho, ficou claro que há alguma coisa.

O Governo Itamar fez toda aquela balbúrdia. O que ocorreu? Ficou a
ventos. Quando houve o perdão da dívida, fiz a denúncia. A atitude do
Governador Aécio Neves é correta? Sim. Isso já deveria ter sido feito
há muito tempo.

Se mexermos nisso, chegaremos ao ex-Ministro Dupeyrat e ao ex-
Presidente Itamar Franco, pois a GTech era aliada do Governo.
Quando acabaram com os 486 pequenos empresários de Minas
Gerais e beneficiaram um grupo norte-americano, trouxe um parecer
favorável da auditoria e do Ministério Público. Numa discussão, o
Deputado Durval Ângelo defendeu o Ministério Público.

Errei na minha fala, ao citar o nome não do integrante do Ministério
Público, mas do Dr. Nedens. Errei, e mais uma vez mostro isso aqui.
Mas o Ministério Público sabia o que estava ocorrendo, Deputado
Bejani. O Sr. Patente, que era Presidente, não quis assinar o perdão
da dívida, e foi retirado. Colocaram o Coronel lá. Tenho denunciado
esses fatos há muito tempo. V. Exa. pede explicações a esta Casa,
mas eu já o fiz. Os donos de loja que acreditaram na SLOT e
trabalharam para ela, do bolo arrecadado pelo sistema de jogos da
GTech, a Loteria ficava com 27%. Então, 27% ficava com o
empresário que banca, que paga o aluguel e está lá com os seus
funcionários. O resto todo ficava no bolso da GTech. Quantas vezes
denunciamos isso. Como fica o empresário que montou uma loja,
contratou cinco, seis ou dez funcionários e que tem conta de luz a
pagar? O Governo tem de abrir o mercado, não para um grupo como
a GTech, mas para quem estiver no sistema. O jogo está ai, ele
existe. A medida provisória do Governo Lula proibiu os bingos. Vou
subir a esta tribuna, falar sobre o bingo e chamar toda a imprensa.
Darei a relação das casas abertas hoje e mostrarei quantas máquinas
estão funcionando. O Governo Aécio Neves deve tomar as rédeas da
situação e dizer: "A Loteria Mineira, instituição antiga, é minha. Quem
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está no sistema, como os empresários que abriram lojas e pagam
aluguel, não será prejudicado". E isso o que V. Exa., como Presidente
da Comissão do Trabalho, deve verificar, assim como todos os
Deputados. Não é para fazer reserva de mercado! V. Exa. é de Juiz
de Fora e pode saber que, se mexer demais nisso, chegará à sua
terra.

O Deputado Alberto Bejani - A terra a que V. Exa. se refere não é a
minha, mas Roma, na Itália. Graças a Deus, Juiz de Fora está livre
por enquanto. Gostaria que fossem mostrados aqui, em Plenário,
autoridade maior deste Poder, os 25% que deveriam ser destinados
para a área social em Minas Gerais desde 1994, porque nunca foram
recolhidos. E isso o que quero que seja mostrado.

Gostaria de lembrar-lhes apenas uma coisa. Assistimos,
principalmente pela TV Globo, à guerra civil do Rio de Janeiro. A
favela da Rocinha, com 2.500.000 habitantes, é o local onde o
Garotinho quer fazer um muro de Berlim, para dividi-Ia. Enquanto
trabalhamos para integrar a sociedade, ele quer desintegrá-la. O
Garotinho tem de crescer rapidamente, para ver se melhora a sua
cabeça. Preocupamo-nos com o Rio de Janeiro, cidade em que, em
seis dias, houve dez assassinatos. Na Grande 6H, envolvendo cinco
cidades, de sexta-feira, às 18 horas, até domingo, às 20 horas,
ocorreram 29 assassinatos. Meus amigos e minhas amigas, refiro-me
ao Grande Rio, não apenas às favelas, porque lá a coisa é localizada.
E na favela que acontecem brigas entre as quadrilhas, por pontos de
drogas, com a policia. Em seis dias, ocorreram dez mortes lá. E aqui
tivemos 29 assassinatos, envolvendo tráfico de drogas, briga por
ponto, latrocínio e briga à porta do campo de futebol.

A situação em Minas é muito mais grave que a do Rio de Janeiro,
porque aqui o crime não é localizado, é espalhado. Se a polícia não
tiver petróleo nas viaturas, número de policiais suficiente e armamento
mais moderno, não terá condições de combater a criminalidade.
Estamos chegando ao fundo do poço. A Polícia Militar e a Polícia Civil,
além de terem rádios ultrapassados e coletes vencidos desde 1996,
que não são à prova de bala, terão, graças a uma belíssima idéia, gás
nas viaturas. Foram feitos testes. O 38 não vaza o botijão de gás, mas
o 9mm vaza o botijão e o explode. Na Raja existia uma patrulha que
explodiu com quem estava dentro. Tiveram essa belíssima idéia, mas
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nem gás estão colocando mais porque não conseguiram pagar a
conta. Na verdade, estamos entregues aos bandidos.

Na campanha eleitoral passada, fui multado em 20.000 UFIRs por
terem colocado um retrato meu em uma árvore na cidade de Santos
Dumont. Recorri, perdi e pedi parcelamento para pagar. O despacho
do MM. Juiz Marcelo Guimarães Rodrigues, publicado hoje no "Diário
Oficial do Estado", diz o seguinte: "A representação, em face ao
suplicante, foi formulada em novembro de 2002 razão pela qual a
eventual condenação do mesmo ao pagamento da multa pecuniária
não pode ser considerada como fato inesperado, antes pelo contrário.
Ademais, o representado não comprovou seu estado de
miserabilidade jurídica. Reside num dos condomínios mais luxuosos
de Juiz de Fora/MG..... Não estou entendendo. Moro no Bairro Grama,
um bairro pobre da cidade. Está aqui o Biel e vários Deputados que o
conhecem. Como esse Juiz está entrando na minha vida particular?
Está me expondo a um grupo de bandidos. Está dizendo, em outras
palavras, que sou milionário, que moro em condomínio fechado. Não é
condomínio, é um bairro.

Só tenho a dizer que lamento profundamente e que está na hora de
esta Casa tomar pulso, porque estamos cada vez mais dependentes
dos outros Poderes. Isto aqui não parece um Poder. Até o Ministério
Público, que não é um Poder, vem colocando o dedo na nossa Casa.
Ou esta Casa tem uma Presidência que toma conta, determina e briga
pelo seu poder, ou não sei onde vamos parar. Lamento
profundamente.

Dr. Marcelo Guimarães Rodrigues, não lhe devo nada, nunca lhe
pedi para pagar um centavo das minhas dívidas. Nunca lhe pedi nada,
a não ser dentro da lei. Estou entrando com um agravo, porque isso
não é despacho de um Juiz. Será que isso acontece porque denunciei
um Juiz de Juiz de Fora que estava vendendo sentença? Será que
existe corporativismo dentro do Judiciário? Não quero acreditar. Quero
acreditar que lá existem pessoas sérias, que trabalham com as leis, e
não por influência política. Política se faz nesta Casa. Este é o
parlamento. Fica aqui minha nota de repúdio a esse cidadão.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Elmiro Nascimento.
• Deputado Elmiro Nascimen to* - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, apresentei, na semana passada, requerimento sugerindo
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ao Secretário Anastasia e ao Governador Aécio Neves a criação de
assessoria para dar sustentação, informação e orientação aos
Prefeitos, principalmente os de pequenos municípios, para que
possam adequar sua administração à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Há convênios a serem assinados por intermédio do Estado e da
União. Tendo em vista que vários Deputados foram Prefeitos, como
Chico Simões, Sebastião Navarro Vieira, Bonifácio Mourão, eles
sabem como é difícil adequar a administração dessas Prefeituras à lei,
principalmente à Lei de Responsabilidade Fiscal. Mais de 600
Prefeitos são punidos não porque querem nem por negligência, mas
por falta de conhecimento. Essas punições criam grande transtorno e
podem afetar a administração e o seu futuro político.

Lerei a justificativa do meu requerimento para que todos os
Deputados o apoiem. (- Lê:) "O Estado sempre manteve em sua
estrutura órgão destinado à permanente assistência administrativa dos
municípios. Tal presença se justificava, no passado, em face das
dificuldades inerentes à falta de comunicação, à inexistência da
internet, do telefone, do fax e de uma legislação avançada no controle
e na fiscalização da aplicação do dinheiro público. Por isso o Estado ia
ao encontro do homem do interior.

Assim, o antigo Departamento de Assistência aos Municípios - DAM
- e, posteriormente, a Superintendência de Articulação com os
Municípios - SUPAM - prestaram relevantes serviços orientando a
área de engenharia, de contabilidade, de licitação, de prestação de
contas, etc. A assistência e a resposta às consultas faziam-se diante
de casos concretos. E aí residem hoje as maiores dificuldades
enfrentadas pelos administradores, não só dos pequenos, mas
também dos municípios de maior porte e representação.

O Tribunal de Contas do Estado, dotado de estrutura de alto nível,
pela sua finalidade constitucional, atende, em parte, aos anseios
municipais. Mas, sendo órgão julgador, suas respostas somente são
dadas às consultas em tese, em função de não ser permitido ao Juiz
antecipar o seu julgamento.

O Ministério Público, com suas importantes conquistas e
prerrogativas na fiscalização da correta aplicação da lei, não possui
competência para responder às consultas de Prefeitos e Câmaras. A
sua missão, entre outras, é fiscalizar as ações dos poderes
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constituídos e a correta aplicação da lei, propondo, diante de fatos
concretos, as ações cíveis públicas necessárias.

A evolução administrativa do País, decorrente da Lei de
Responsabilidade Fiscal, impôs ao gestor público sérias e graves
responsabilidades, cujas conseqüências são tão severas que o
simples desrespeito a uma norma desse texto pode levar o agente à
pena de reclusão. Não há dúvida ou contestação quanto à importância
e ao avanço contido nessa moderna legislação. Entretanto, a sua
implantação tem causado sérios e graves problemas aos
administradores, e particularmente aos servidores públicos municipais,
face à escassez de pessoal técnico especializado, não só nas cidades
de médio e grande porte, mas particularmente nas pequenas
comunidades.

A maior gravidade reside no fato da ausência do Estado junto aos
municípios. O número de Prefeitos investigados pelo Ministério
Público gira em torno de 600 em Minas Gerais, segundo divulga a
imprensa. O número é elevadíssimo. E certo que, entre os Prefeitos,
pode e deve haver alguns que não conduzam a administração com a
seriedade, o zelo e a competência com que esperavam os munícipes.
•Mas daí a chegarmos a uma cifra correspondente a 70% dos
administradores municipais é algo inadmissível. Não podemos aceitar
a hipótese de que a corrupção generalizou-se no Estado de Minas
Gerais. Precisamos analisar, com maior rigor, as razões para que tais
acontecimentos sejam tão freqüentes no cenário político-
administrativo de nosso Estado.

O Governo do Estado precisa estar presente, orientando e
garantindo, sem interferir na autonomia municipal, as condições
indispensáveis para a realização de uma administração honesta, séria
e competente, que, respeitando as leis, não permita o massacre
indiscriminado dos administradores municipais, trazendo para a nossa
população um profundo descrédito pela classe política de Minas
Gerais, celeiro dos maiores e melhores homens públicos desta País,
destacando-se Milton Campos, Juscelino Kubitschek e Tancredo
Neves.

Diante do vácuo provocado pelo afastamento do Estado de sua
função primordial de prestar assistência e assessorar, em casos
concretos, os municípios, tem surgido um número interminável de
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empresas de assessoria jurídica, contábil e administrativa, dizendo-
se, cada uma delas, ser portadora de profissionais de notório saber
jurídico e especialidade comprovada e apresentando-se como
verdadeiros portais do direito.

Entretanto, a função de orientar e executar as políticas públicas em
suas áreas essenciais, tais como saúder educação, assistência social
e segurança pública, pertence ao Estado, cuja presença é
constitucionalmente obrigatória. As demais entidades podem e devem
atuar, mas de maneira supletiva, não podendo se transformar para os
Prefeitos, na ânsia de se apegarem a algo concreto, muitas vezes por
equívoco ou falta de informação, em tábua de salvação.

O Governador Aécio Neves, responsável por uma administração
moderna e dinâmica, naturalmente haverá de ter a sensibilidade
indispensável para entender a angústia do administrador público
interiorano e instituir, em Minas, um órgão de assistência permanente
aos municípios, não só para auxiliá-los na solução de casos
concretos, mas principalmente para preparar os técnicos municipais
para este novo tempo decorrente da aplicação da Lei de
Responsabilidade Fiscal, para servir de elo entre os municípios, o
Ministério Público e o Tribunal de Contas Estadual.

Isso irá possibilitar uma administração pública desempenhada de
forma correta e harmoniosa, fazendo com que o gestor público seja
respeitado e admirado por suas posições e decisões em prol de suas
comunidades.

Tenho absoluta convicção de que esta Casa Legislativa saberá
acolher qualquer proposta nesse sentido do Sr. Governador do
Estado, para que a administração central de Minas Gerais possa
reencontrar-se com o povo mineiro naquilo que é mais caro para todos
nós: a liberdade, aliada à honestidade e à honradez no trato com a
vida pública, em face do espírito libertário de nosso povo, pois não foi
em vão que Tancredo Neves bem se expressou em seu discurso de
posse: "Mineiros, o primeiro compromisso de Minas é com a
liberdade".

Essa liberdade inerente aos mineiros é fruto da existência e do
legado de homens públicos honestos e respeitados que, ao longo de
nossa história, escreveram as páginas mais significativas e caras do
nosso povo.
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Esse compromisso de Minas com a liberdade encontra-se em

perigo diante do quadro de descrédito que está se formando em
relação aos políticos e particularmente aos Prefeitos, administradores
sempre acatados e respeitados por nossa população na condição de
líderes, intérpretes e porta-vozes de suas comunidades.

O homem não pode ser destruído pela exercício S do cargo público.
Precisa exercê-lo e deixá-lo recebendo o respeito e a admiração de
seus governados, não só devido ao cumprimento de seus
compromissos políticos mas, sobretudo, deve ser respeitado por suas
ações honestas e transparentes.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado
Elmiro Nascimento.

Primeiramente, parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento.
Nós, que somos do interior, percebemos que, muitas vezes, o

Prefeito, coitado, é cheio de boas intenções, é uma pessoa boa e
correta, mas não tem o conhecimento da administração pública, que
envolve muitas obrigações. Algumas vezes, esses agentes políticos
estão sendo assessorados por pessoas que, de maneira proposital,
fazem com que se envolvam em algum tipo de irregularidade, para
que terceiros levem vantagens. Na hora de responder pelas
irregularidades, a responsabilidade recai exatamente sobre quem está
à frente do Poder Executivo, principalmente do ordenador de
despesas.

De uma maneira fraterna, devemos nos aprofundar um pouco nessa
reflexão. Essa situação é, simplesmente, conseqüência do sistema em
que hoje vivemos.

Discutimos esse sistema nos corredores e percebemos a
preocupação de cada Deputado. Infelizmente nunca pensamos de
forma coletiva. Isso é fruto de um Estado dilapidado pela política
praticada ao longo desses dez anos, em que o Estado é sucateado
para que a iniciativa privada o substitua. Portanto, a discussão deve
ser mais ampla. Temos de aproveitar o momento para,
independentemente da bandeira, refletirmos, pois presenciamos,
principalmente V. Exa., que é um grande Deputado - e tenho certeza
de que lida com vários Prefeitos no dia-a-dia -, o problema, motivo do
seu brilhante pronunciamento. Realmente temos de rever o papel do
Estado.
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E importante o Estado possuir esse órgão, solicitado por V. Exa.,

para assessorar os Prefeitos. Hoje o Estado, alegando a existência da
LRF, deixa de aplicar recursos na saúde e em outros setores
fundamentais.

Portanto, Deputado Elmiro Nascimento, que é do PFL, um partido
ideologicamente diferente do PT, acredito que determinadas
bandeiras devem ficar acima das nossas ideologias. Vamos resgatar o
Estado e fazê-lo cumprir o seu papel. Muitas vezes Prefeitos e
pessoas honradas são processados, não por sua culpa, mas porque
não contaram com uma assessoria decente do Estado.

Parabenizo V. Exa. Conte com o nosso apoio. Continuaremos com a
discussão, para chegarmos à origem do problema e para que os
Prefeitos possam trabalhar de maneira correta. Assim, os Prefeitos
que forem dignos e corretos sairão da mesma forma que entraram.
Hoje uma pessoa honrada corre o risco de sair como ladrão.
Obrigado.

O Deputado Elmiro Nascimento* - Obrigado, Deputado Chico
Simões. Com certeza suas palavras abrilhantarão meu
pronunciamento. V. Exa. foi Prefeito e conhece bem as dificuldades.
As dificuldades sempre existiram, mas antigamente havia apoio e
estrutura. Hoje não há mais. Sem dúvida, o Governador Aécio Neves
modernizou muito a máquina pública e dinamiza bastante as ações de
Governo para beneficiar o povo e logicamente estará sensível a isso.

Não nos referimos aos processos de cassação de mandato
promovidos e praticados por decisão política das Câmaras Municipais.
A nossa preocupação está centrada nos processos movidos pelo
Ministério Público, todos fundados na legislação que confere a esse
órgão o exercício de funções de fiscalização e de promoção de ações
visando combater a improbidade administrativa.

A generalização que presenciamos preocupa-nos sobremaneira,
porque agride em demasia a tradição mineira. A conquista de uma
democracia ampla, resultado da Constituição cidadã de Ulysses
Guimarães, precisa ser preservada pelos homens, responsáveis pela
aplicação de seus preceitos e conquistas.

E preciso que se crie, com urgência, no âmbito do Estado de Minas
Gerais um órgão de assistência para os problemas efetivos, e não
para aqueles em tese, e que ele tenha, no bojo de sua competência,
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além de assistir permanentemente os municípios, o diálogo com o
Ministério Publico, com o Tribunal de Contas e também com outros
órgãos incumbidos de responsabilidades semelhantes, para que os
municípios recebam orientação segura e treinamento efetivo para
correta aplicação dos dispositivos decorrentes das nossas conquistas
democráticas...

Se para os atuais Prefeitos de pouco valerá qualquer providência
para a promoção do que sugerimos ao Governador Aécio Neves e ao
ilustre Secretário Antônio Anastasia, temos a plena convicção de que
para os próximos Prefeitos será da maior valia, não só para a efetiva
integração dos municípios no projeto desenvolvi mentista de Minas
Gerais, mas principalmente para resgatar o respeito e a dignidade que
precisa merecer o Prefeito Municipal. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputadas,

Deputados, público que nos assiste pela TV Assembléia, terei a
oportunidade de inscrever-me em outra data, para falar da situação do
Instituto de Previdência dos Militares do Estado.

No dia 22 de março, passei ao Governador Aécio Neves as nossas
preocupações com a saúde dos policiais, dos Bombeiros militares, das
pensionistas e dos dependentes. Indiretamente, nesta tribuna fomos
citados por dois Deputados, que me antecederam no inicio dos
trabalhos, no pinga-fogo desta tarde.

O Deputado que me antecedeu fez um resgate histórico da
humanidade, até com citações bíblicas. Resgatou a história não só de
Minas Gerais, como também do Brasil. Até que se prove o contrário e
os historiadores estejam malucos, a história da humanidade foi escrita
por meio de lutas e de mobilizações do povo. Esse é um fato
incontestável. Certamente as lutas e as mobilizações existirão por
muitos e muitos anos, enquanto a humanidade aqui estiver.

A história não seria diferente para os policiais e os Bombeiros.
Realmente isso deveria acontecer, mesmo porque para o próprio
patrono das Polícias Militares do País, o nosso líder maior, Joaquim
José da Silva Xavier - o Tiradentes -, participou também dessas lutas
no passado. Numa linguagem bem policialesca e miliciana, digo que,
em 1746, ele assentou praça nos regimentos da cavalaria de Minas.
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Na história contemporânea, houve a Diretas Já, que foi uma

grande mobilização popular. A população foi às urnas, exigindo
democracia, elaboração de uma Constituição votada pelo Congresso
Nacional e que os tempos da ditadura não existissem mais. Aliás, há
pouco tempo, esses tempos foram lembrados por esta Casa. Então,
num passado recente, uma das grandes mobilizações populares que a
nossa história registrou foi a Diretas Já. Em 1988, promulgou-se uma
constituinte. Quer dizer, o Congresso Nacional votou a Constituição da
República. Porém, infelizmente, a Constituição cidadã do Dr. Ulysses
Guimarães não chegou aos quartéis da Polícia Militar nem dos
Bombeiros militares, pois as arbitrariedades continuavam ocorrendo
no interior desses quartéis da mesma forma. Esta Casa, a Comissão
de Direitos Humanos, o Ministério Público e a justiça não poderiam
penetrar ali para corrigir essas falhas.

O inciso LXI do art. 50 da Constituição Federal diz o seguinte:
"Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos
de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em
lei". Então, nem a Constituição do Dr. Ulysses Guimarães adentrava
nos quartéis da PM. Portanto, continuamos alijados do processo.

Tive a oportunidade de ouvir o Deputado que me antecedeu citando
vários problemas, como os movimentos de 1997, a gangrena, a
quebra da hierarquia, a disciplina, enfim, outras situações. A história
deve ser especificada para ser resgatada. Os praças da Polícia Militar
não iniciaram o movimento. Mesmo se fossem os oficiais, os praças, a
população ou quem quer que seja, o movimento tem sua legitimidade
e, portanto, deve ser respeitado.

Várias matérias de 1988 estão arquivadas no meu gabinete,
inclusive uma do jornal "Diário da Tarde", que divulgou a seguinte
manchete: "PM em pé de guerra". Naquela época, o Governador
Newton Cardoso demitiu o Cel. José Braga Júnior do Comando da
PM, que exigia melhor reposição salarial para os seus comandados.
Então, houve uma iniciativa de mobilização popular pela busca de
direito sagrado, previsto pela Constituição da República. Direitos
Sociais, no art. 7 0 , é estendido a todos.

Não fazem diferença entre Soldado da PM, Bombeiro, Detetive,
Delegado ou cidadão trabalhador do regime celetista. Está escrito que
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todos os trabalhadores, urbanos e rurais, devem receber um salário
mínimo capaz de atender suas necessidades vitais básicas, como
moradia, educação, lazer, cultura e transporte.

Em 1995, houve um registro trágico: o Soldado Jaime, lotado no 130
6PM de Venda Nova, após furtar duas latas de leite em pó e ao ser
perseguido pela própria PM, que ainda preserva sua hierarquia e seu
compromisso com a sociedade, foi preso em flagrante pelos próprios
companheiros. Levado ao quartel, solicitou que pudesse ir até sua
casa buscar a farda. Chegando lá, suicidou-se com um tiro na cabeça.
Isso já era sinal de que a PMMG estava jogada em uma situação de
miséria e calamidade. Ninguém disse aqui que o Soldado Jaime
suicidou-se após haver furtado duas latas de leite em pó em 1995, e
que era lotado no 13 0 BPM.

Logo depois, outro jornal divulgou a seguinte matéria: "Os Coronéis,
a casta e a plebe". Um Coronel da PM, do quadro de oficiais da
Reserva, assina a matéria e diz que, enquanto os três chefes da
polícia, o Chefe do Estado-Maior e o Comandante Geral da PM
estiverem ganhando como o Secretário de Estado, o resto da tropa
passará fome. No ano de 1988, o Cap. Aristides Vieira, hoje
Subsecretário de Assuntos Municipais do Governo, dizia aos quatro
cantos na Academia da PM que, enquanto a casta da polícia
ganhasse como Secretário de Estado, o resto da polícia passaria
fome.

Portanto, essa luta, seja de Coronel, Soldado, Sargento ou Tenente,
é legítima, porque todos têm o direito de receber um salário digno,
capaz de atender às necessidades vitais básicas. Essa matéria,
escrita pelo Coronel, bacharel em Letras, escritor aposentado da PM,
Jair Barbosa da Costa, está guardada comigo, registrada e arquivada
há muitos anos, muito antes do movimento de 1997. Portanto, não
posso me calar diante das insinuações que tentam desmoralizar o
movimento legítimo de 1997.

Deputado Durval Angelo, desde que cheguei à Assembléia, tivemos
vários embates de opiniões. V. Exa. e eu pensamos diferente, mas,
obviamente, a democracia funciona assim. V. Exa. esteve lá,
juntamente com o Deputado Gilmar Machado, no dia desses
acontecimentos. O que não podemos admitir é que a história seja
contada de forma diferente. Em 1997, os Delegados de Polícia, que
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buscavam equiparação salarial junto ao Promotor e não
conseguiram, apelaram ao Defensor Público e receberam uma
decisão do Supremo Tribunal Federal determinando o pagamento do
reajuste salarial aos Delegados. O próprio Alto Comando da PM, em
1997, num exemplo da quebra de hierarquia da disciplina, vai ao
Governador Azeredo e o pressiona para que o reajuste se estenda
aos demais oficiais.

Assim foi feito. Então, isso não se deve à forma como os oficiais
levaram a informação aos praças, mas ao aumento dado
exclusivamente aos oficiais da Polícia Militar e aos Delegados. Logo, a
tropa revoltou-se, pois, os próprios Coronéis, no que se refere ao fato
de os três chefes ganharem como Secretários de Estado, já estavam
fazendo matérias e assinando-as, enquanto o restante da tropa
passava fome.

Está claro que o movimento foi legítimo. Sofremos a perda do ilustre
companheiro, mas a história é feita de lutas e mobilizações. O
movimento de 1997 não será o último. Tenho certeza de que a
cidadania passou a ser resgatada a partir do dia em que tivemos a
coragem de romper a barreira, as correntes que nos prendiam nos
quartéis, e dar os primeiros passos para as ruas, para dizer que
somos cidadãos e merecemos respeito. Quem errou em 1997 não
foram os praças, agentes penitenciários, detetives, mas o Governo,
com uma decisão mal tomada, mal pensada. Logo, é ele quem deve
ser responsabilizado. Esse mesmo Governo teve a coragem de
desviar R$900.000.000,00 das contribuições patronais e dos
segurados do Instituto dos Servidores Militares.

Em 1998, foram eleitos três Deputados. Quero recordar aqui, Sr.
Presidente, as palavras do ex-companheiro, Deputado Márcio Cunha,
que não precisava da anistia. Aqui, esse Deputado, por diversas
vezes, quando da discussão da matéria, falou que a anistia foi dada
nas urnas, quando a população enviou a esta Casa três Deputados
legitimamente eleitos, de forma democrática. Realizamos ainda uma
discussão nesta Casa. Tive oportunidade - o documento encontra-se
arquivado em meu gabinete - de colher as assinaturas dos 77
Deputados e levei-as ao Governador Itamar Franco. Os Deputados
apoiavam a anistia, que foi votada no dia 2/6/99, com a promulgação
da emenda constitucional que separou o Corpo de Bombeiros. Para
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tanto, contamos com a intervenção do Deputado Durval Angelo. O
Corpo de Bombeiros foi separado, e foram anistiados os praças que
fizeram parte do movimento.

Posteriormente, em 2000, no Governo Itamar Franco, pela primeira
vez na história, a representação política dessa classe sentou-se com o
Governo e discutiu a questão do aumento salarial, que foi concedido
na mais perfeita ordem, sem nenhum problema. O aumento foi
concedido em três parcelas e estendeu-se aos policiais militares, civis,
bombeiros e agentes penitenciários.

Em 2002, esta mesma Casa, que havia recebido novos
parlamentares, votou a Lei n° 14.310, que trata do novo Código de
Etica e Disciplina. Portanto, esta Casa teve imensa participação no
resgate da cidadania, da dignidade dos nossos policiais e Bombeiros
Militares. Tive a honra de ser relator da matéria em 1° e 2 0 turnos.

Em 2003, esta Casa também aprovou o retorno do adicional
trintenário, que, no Governo Itamar Franco, havia sido retirado apenas
dos militares, e não dos servidores civis. Posteriormente, tivemos a
oportunidade de votar a Lei Complementar n° 74, referente à
promoção dos Cabos e Soldados.

Volto a insistir junto aos nobres companheiros: não se trata de criar
nenhuma cisão dentro da corporação. Quando, em 1746, o nosso líder
maior e patrono das Polícias Militares, Joaquim José da Silva Xavier,
assentou praça, já existia a progressão na carreira de sargentos e
oficiais. Por que não permti-Ia para Cabos e Soldados? Essa
reivindicação é legítima; tanto o é que este parlamentar e o Deputado
Federal Cabo Júlio fomos ao Governador Aécio Neves, conversamos
e mostramos-lhe que se tratava de uma questão de justiça. Em
seguida, ele enviou a esta Casa o projeto que foi aprovado.

Portanto, lembro que as visitas que este Deputado faz às unidades
localizadas no interior, procurando fazer com que cada vez mais os
policiais militares busquem sua cidadania, têm como único objetivo
demonstrar a nossa legítima representatividade e, acima de tudo, visa
ao resgate da cidadania dessa categoria, que foi alijada até mesmo
pela Constituição cidadã do Sr. Ulisses Guimarães.

Não tive tempo para preparar o discurso. Não precisei ser
assessorado por outras pessoas para ter condições de tratar do
assunto. Em 1997, praças e oficiais estavam divididos numa luta
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salarial, mas, agora, estão unidos na busca de seus direitos e de
melhoria das condições de trabalho. Não podemos admitir que 50%
da frota do Batalhão de Choque, hoje o Batalhão ROTAM,
permaneçam parados, porque isso causa à população um prejuízo
enorme no embate pela segurança pública, assim como aos policiais,
que se expõem a um risco maior no enfrentamento diário das mazelás
sociais.

Com muita tristeza, ocupo esta tribuna para tratar dessa matéria e
quero deixar claro aos meus pares desta Casa que não posso ficar
calado diante das colocações aqui feitas. O movimento é legítimo,
ordeiro, pacifico. Se houve algum erro, foi por alguma decisão de
Governo, porque Soldados, Cabos e Sargentos não têm acesso às
decisões maiores deste Estado. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Carvalho.
• Deputado Roberto Carvalho* - Posso ficar um pouco além dos

cumprimentos, não é, Sr. Presidente?
Apenas introduzirei o assunto. Colegas presentes, galeria, cidadãos

que acompanham nossos trabalhos pela TV Assembléia, abordarei
um assunto dos mais sérios de nosso País, aliás, um grande problema
nacional, que causa a perda de muitas vidas: os acidentes de trânsito,
tanto os ocorridos nas estradas quanto os que acontecem nas
cidades.

O Brasil gasta, por ano, R$5.300.000.000,00 com os acidentes
ocorridos nas estradas e nas cidades. Nos grandes centros, que têm
hoje cerca de 35% da população, a cifra acompanha essa realidade.
Neste fim de semana, tivemos os maiores índices de acidentes dos
últimos anos, não só por causa das péssimas condições das estradas,
mas também por causa do excesso de velocidade e da imprudência
dos motoristas.

O tempo não permitirá que eu aborde o assunto. Temos os dados de
Minas Gerais e de Belo Horizonte e a incrível marca de acidentes,
Deputado Chico Simões, com as motocicletas, que são as
responsáveis pelo maior número de mortes fatais no trânsito.

Apresentamos a esta Casa um projeto invertendo a educação. O
Estado cobra multas para penalizar aqueles que não cumprem com a
legislação. Além das multas, com o novo código de trânsito, há a
perda de pontos, o que pode levar à perda da carteira se o total

r:s



692
acumulado de um ano ultrapassar os 20 pontos.

Esse assunto não é de responsabilidade apenas dos Governos
municipais, estaduais ou federal. Precisamos buscar a
conscientização e a mobilização de toda a sociedade. Logicamente,
temos de cobrar dos Governos suas responsabilidades, para que
possamos estancar essa perda de vidas. Os acidentes de carro são 30
índice de causa de mortes no País. Em uma semana, houve uma
perda de vidas muito maior que a verificada no fraque, na guerra dos
Estados Unidos contra os iraquianos.

Apresentamos um projeto que vai numa linha inversa àquela que os
Governos têm usado.

Nosso projeto visa a dar incentivo àquelas pessoas que conduzem
os seus veículos de maneira adequada, dentro do que estabelece o
Código, e em velocidade compatível nas vias, quer rodovias, quer vias
dos municípios.

As multas são aplicadas para que as pessoas se conscientizem,
uma vez que pesam no bolso, do fruto do seu desrespeito às regras
de trânsito. Nosso projeto vai em sentido inverso. A função das multas
não é a arrecadação do Estado. Deveria ser educar, e na realidade
não educam.

Com a implantação do novo código de trânsito, devido às
campanhas feitas, no primeiro ano, diminuiu o número de acidentes
automobilísticos e de mortes, mas, nos anos subseqüentes, o índice
voltou a crescer de forma estarrecedora. Tenho os seguintes dados
sobre o atendimento do Pronto Socorro de Belo Horizonte: no ano
2000, tivemos 5.305 atendimentos de pessoas feridas em acidentes
automobilísticos; em 2003, tivemos 6.558 pessoas. Com  relação aos
acidentes de moto, 71% tiveram vítimas, sendo muitas delas fatais.
Minas Gerais gasta diariamente R$1.000.000,00 com os acidentes de
trânsito. Por ano o gasto ultrapassa R$390.000.000,00.

Nosso projeto propõe que o cidadão que durante um ano não perder
um ponto na carteira, ou seja, dirigir respeitando a legislação de
trânsito, tenha um abatimento no pagamento do IPVA, que será
cumulativo até o quinto ano. Isso seria um incentivo aos bons
motoristas. Assim, como a multa existe para penalizar quem
descumpre a lei, queremos incentivar o cumprimento da lei. Podemos
fazer um grande movimento no Estado para servir de exemplo ao País
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para acabar com esse morticínio do trânsito. A vida humana não
tem preço.

Neste fim de semana, tivemos um número absurdo de vítimas fatais
no trânsito, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Foram mais
de 29 mortos, na volta do grande feriado da Semana Santa. Em outra
oportunidade, falarei mais sobre esse assunto. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
28 Parte (Ordem do Dia)

i 8 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa à 28 Parte da reunião, com a i 8 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos n

o
s 2.691 e 2.692/2004, da Comissão de Direitos

Humanos, e 2.693 e 2.694/2004, da Comissão de Transporte.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de Defesa
do Consumidor - aprovação, na 48 Reunião Ordinária da 28 Sessão
Legislativa Ordinária da 158 Legislatura, do Requerimento n°
2.602/2004, do Deputado Doutor Viana (Ciente. Publique-se.); e pelo
Deputado lvair Nogueira - indicando o Deputado Antônio Júlio como
membro efetivo da Comissão Especial dos Depósitos de Veículos
Apreendidos e o Deputado Gilberto Abramo como membro suplente
da referida Comissão (Ciente. Designo. As Comissões. Cópia às
Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso VIII do art.

232 do Regimento Interno, requerimentos da Deputada Ana Maria
Resende (2) solicitando a retirada de tramitação dos Projetos de Lei
n°5 1.281/2003 e 1.511/2004 (Arquivem-se os projetos.), nos termos
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do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Domingos Sávio e outros solicitando a realização de
reunião especial para homenagear o Diretor-Presidente da
USIMINAS, Sr. Rinaldo Campos Soares, e Elmiro Nascimento, Luiz
Humberto Carneiro e outros solicitando a realização de reunião
especial para homenagear os 50 anos da Companhia de
Telecomunicações do Brasil Central - CTBC.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Leonardo Quintão em

que solicita seja enviado ofício ao Prefeito Municipal de Belo
Horizonte, Fernando Pimentel, solicitando informações sobre o
montante da arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública do
município e o valor gasto pela prestação do referido serviço no ano de
2003. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte solicitando seja
formulado apelo ao Sr. Alexandre Silveira de Oliveira, Coordenador do
DNIT, para que sejam realizados estudos visando à construção de um
trevo na BR-040, ligando a Av. das Antenas e o Bairro Olhos d'Agua,
em Belo Horizonte, ao trevo de acesso às "Seis Pistas", em Nova
Lima. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Saúde em que solicita seja
encaminhado ofício ao Ministério da Saúde, solicitando informações
sobre a situação da implantação de Cartão SUS. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão do Trabalho solicitando informações à
Lafarge Brasil S.A. sobre o processo e a motivação das demissões de
49 trabalhadores de sua unidade em Montes Claros e solicitando que
a empresa reveja o processo de demissões e busque, juntamente com
o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Cimento e Produtos de
Cimento de Montes Claros, formas negociadas para a resolução do
problema. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
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Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando que o
Projeto de Lei Complementar n° 47/2003 lhe seja distribuído. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia solicitando
a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 60 minutos. Com a palavra,
o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo
Aloise, Deputados, Deputada, antes de me pronunciar a respeito do
motivo principal que me traz a esta tribuna, gostaria de comentar
alguns assuntos, em nome do Bloco PT-PCdoB. O primeiro assunto
se refere ao acerto global de votação que procuramos fazer nesta
Assembléia, buscando agilizar a nossa pauta. E forçoso reconhecer
que as votações realizadas neste semestre foram poucas, o que não
significa que tenhamos trabalhado pouco. Ao contrário, temos
trabalhado muito, nas comissões e em outras funções que nos
competem. Em termos de votação da pauta, conseguimos avançar
pouco, o que tem preocupado todos os Deputados desta Casa. Para
conseguirmos esse avanço, temos procurado dar prioridade de
votação aos projetos que estabelecem os planos de carreira do
funcionalismo público. Nós, do PT e do PCd013, temos batido nessa
tecla. Até o final deste semestre, procuraremos concluir a votação de
todos os planos de carreira dos servidores do Estado, que somam 18.

A remessa dos planos de carreira pelo Governador até o dia 31 de
dezembro do ano passado foi fruto de emenda apresentada pelo
Bloco PT-PCd0B, que exigia, na ocasião, data-limite para isso ocorrer.
O Governador comprometeu-se a remeter os planos de carreira, mas
não anunciou a data, por isso apresentamos emenda, que estabelecia
como data limite o dia 31 de dezembro. O plano de carreira do
pessoal da educação chegou antes desse prazo, em meados de
dezembro, e todos os demais na data-limite, conforme aprovado por
esta Casa.

Esses projetos estão em tramitação e encontram-se na Comissão de
Constituição e Justiça, para receber parecer sobre sua viabilidade
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jurídica, causando-nos estranheza a demora nessa primeira
Comissão. Realmente, todos os projetos já perderam prazo e
deveriam estar recebendo parecer de outra comissão. Até mesmo
para não criarmos acirramento desnecessário tanto com a Comissão
de Constituição e Justiça quanto com o próprio Governo e sua base,
não solicitamos que fossem encaminhados a outra comissão.

Apenas hoje foi aprovado o plano de carreira do pessoal da
educação, embora tenha sido desmembrado em duas partes.

O Governo enviou o projeto com um erro técnico. Assuntos de lei
complementar foram misturados com assuntos de lei ordinária. A
Assembléia Legislativa chamou a atenção para esse fato, e o Governo
teve de enviar outro projeto de lei complementar, que se encontra na
Comissão de Constituição e Justiça. Espero que seja votado até
quinta-feira, conforme os entendimentos com a base do Governo e
com o Presidente desta Casa, para que, tramitem, simultaneamente,
as duas partes relativas ao plano de carreira da educação.

Portanto, o primeiro projeto da educação foi aprovado hoje e os
demais se encontram na Comissão de Constituição e Justiça. Essa
demora fez com que adotássemos uma ação política para agilizar a
votação dos planos de carreira. Não apenas o PT e o Bloco PT-
PCdoB têm interesse na aprovação dos projetos.

Solicitamos uma data limite, 31 de dezembro. Deveria ter havido
maior velocidade nas comissões, mas isso não ocorreu. Por isso
resolvemos trancar a pauta no que diz respeito aos vetos. Dessa
forma, forçamos uma maior agilidade dos planos de carreira, que
devem sair da Comissão de Constituição e Justiça, ir à de
Administração Pública, em seguida, à temática e, posteriormente, à de
Fiscalização Financeira. Isso deve ser feito com rapidez.

A demora é grande. Houve perda de prazo de todos os planos de
carreira, que já deveriam estar em outras comissões. Além desse
problema, os planos de carreira não contêm tabela salarial. O
Governo diz que as enviará somente após a votação dos planos de
carreira. Se não acelerarmos a tramitação, os planos de carreira não
serão votados neste semestre. O próximo inicia-se em agosto, período
de campanha eleitoral municipal. Dessa forma, somente retomaremos
a possibilidade de votação após outubro, novembro, ou seja, não se
sabe se a votação será possível ainda este ano. Após isso, será
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enviada a tabela salarial.

Meu pronunciamento tem o sentido de agilizar esse processo. O
Governo não determina uma data para o envio da tabela. Além disso,
ele afirma que, antes da votação da tabela, terá de votar uma tabela
de política salarial. Isso significa que o plano de carreira não terá
validade enquanto as tabelas não forem aprovadas. Nesse ritmo, não
ocorrerá neste ano. Sendo assim, o Governo deixará para o seu
terceiro ano qualquer política relativa ao aumento para o
funcionalismo ou para setores do funcionalismo público, o que não
deve prevalecer como política salarial ou como tabela para a
existência do plano de carreira.

Nosso processo, que visa a apressar a aprovação do plano de
carreira, continuará, mesmo que estejamos dispostos, juntamente com
a base do Governo, a aprovar os vetos, a limpar a pauta e a passar
para outros projetos de lei. Pretendemos dar prioridade à aprovação
dos planos de carreira, em detrimento dos projetos de maior interesse
do Governo. Em tese, concordamos com o projeto do Governador, em
que solicita uma arrecadação maior, mas precisamos estudar
tecnicamente o significado do projeto 'Minas Ativa". Estamos
dispostos a aprová-lo após a aprovação dos planos de carreira. Até
porque esses projetos foram enviados agora, e neles o Governador
pede regime de urgência, o que não fez ao enviar os planos de
carreira. Estamos dispostos a aprovar os projetos de seu interesse,
mas gostaríamos que também estivesse disposto a agilizar os projetos
referentes ao plano de carreira do funcionalismo. Tememos que esse
processo fique muito lento e que não aprovemos aprovar as matérias
ainda este ano. A sua implementação depende da tabela salarial.
Ressalto que, sem essa tabela, os planos podem ser muito
importantes e bonitos, mas não concretizam aumento salarial e nem
sequer funcionamento do plano de carreira. Gostaríamos do
compromisso da base do Governo, para buscar agilidade nessa
questão. Se não pudermos aprovar todas as propostas neste mês de
abril, esperamos que isso ocorra até o final de maio, para que o
Governo possa finalmente remeter a tabela do piso salarial para
discussão e aprovação ainda neste semestre.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Obrigado, Deputado
Rogério Correia. A base do Governo tem interesse em votar todos os
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planos de cargos e salários do funcionalismo. O próprio Governo
tem interesse, uma vez que já os enviou a esta Casa. Discordamos da
sua fala apenas quanto ao modo de tratar a questão. O Governo
entende que é mais realista, sólido e objetivo, porque tem, atrás de si,
a Lei de Responsabilidade Fiscal impedindo-o de gastar mais de 60%
com a folha de pagamento. Busca reduções, mas ainda não atingiu o
esperado. Em função disso, está proibido de conceder reajuste. E o
que faz? Atendendo à reivindicação histórica de todos os servidores,
remeteu o plano de cargos e salários e votará a lei de remuneração,
que estabelecerá critérios que permitirão aos servidores ter um
horizonte realista para os seus salários. Então, ele define o plano a
ser aprovado e a lei remuneratória. A partir dai, serão feitas as tabelas
que darão condições para que todos tenham a segurança de reajustes
advindos de uma situação realista, ou seja, a partir da arrecadação
estadual. Juntamente com isso, Deputado Rogério Correia, busca
alternativas para tornar possível o reajuste, com percentuais mais
elevados. Por que não solicitou pedido de urgência para os outros
projetos? Porque totalizam 18. V. Exa. sabe que apenas duas
matérias podem tramitar ao mesmo tempo nessa condição, ou mais
uma, por exceção. O projeto do Minas Ativa, para o qual pede regime
de urgência, aquece a economia e aumenta a arrecadação, o que
tornará possível conceder reajuste mais vantajoso aos servidores.
Essas ações indicam a seriedade com que o Governador quer
conduzir as coisas. Ele diz: "Não estou governando Minas para o meu
mandato apenas, mas penso no futuro".

Acredito que nós, da base do Governo, temos a orientação de votar
o mais breve possível, dentro dessa seqüência estabelecida, que é
uma ordem realista e dará um horizonte seguro para quando
pudermos votar. Assim, o servidor terá seu plano de cargos e salários,
uma lei remuneratória e suas tabelas de vencimentos. Paralelo a isso,
o que o Governo está fazendo? Criando mecanismos para o
aquecimento da economia, para o crescimento da receita a fim de
possibilitar reajustes mais interessantes para os servidores.

Queria dizer a V. Exa. que não há retardo por parte do Governo. O
processo legislativo talvez possa ser acelerado em algum momento,
mas a intenção é votar dentro dessa lógica estabelecida pelo
Governo.
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O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Miguel

Martini. Esperamos que essa lógica não ultrapasse o limite da
razoabilidade. Os funcionários estão ansiosos por aumento. Alguns,
há muito tempo, não têm aumento salarial ou mesmo reajuste.

O Deputado Sargento Rodrigues ocupou a tribuna há pouco para
dizer do sofrimento dos Policiais Militares. A área de segurança
pressiona por reajustes e aumento desde o ano passado. Tiveram
paciência, não fizeram movimentos reivindicatórios mais firmes, mas
este ano pressionam para que isso ocorra. Como o problema da
segurança pública é grave, se o Governo ficar nesse processo
extremamente demorado, acreditando que todos terão paciência, o
Estado poderá ser surpreendido com dados desagradáveis não só na
área de segurança pública, mas também na da educação.

Na educação - permitam-me os Deputados, é uma área que
acompanho mais de perto -, a necessidade do plano de carreira é
premente. Pelo menos nesse caso, poderia ter sido solicitado regime
de urgência por parte do Governo. Se soubéssemos disso,
poderíamos pedir o regime de urgência para que o plano de carreira
fosse aprovado nesta Casa, porque, com o aumento dado de forma
escalonada no Governo Itamar Franco, criando disparidade entre o
professor mais novo e o mais antigo, o plano de carreira acabou. O
professor em início de carreira está ganhando quase o mesmo que o
professor em final de carreira. O plano de carreira, no caso da
educação, foi praticamente liquidado. A necessidade e a urgência de
que ele exista já foram muito discutidas nesta Casa. Chegamos a
aprovar, ainda no Governo Itamar Franco, em 1 0 turno, um projeto de
lei do plano de carreira. Por solicitação do Governo Aécio Neves, que
ainda não era Governo, mas já tinha sido vitorioso nas eleições, a
tramitação do projeto foi paralisada. Então, não foi votado em 20 turno,
ficando o Governador de estabelecê-lo imediatamente, com o envio do
plano para aplicação no primeiro ano de governo.

No caso da educação, já estamos num processo avançado no
segundo ano de governo. Se ele não for aprovado agora e a tabela
salarial não for remetida, também não vingará este ano. Essa é nossa
preocupação. Estamos cobrando do Governo um compromisso real de
que o plano de carreira, em especial este que está há mais tempo na
Casa e que atinge mais ou menos a metade do funcionalismo público,
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da educação, possa, de fato, passar a vigorar ainda este semestre.
Os Deputados devem isso aos professores. Chegamos a aprová-lo
em 1° turno, mas, no 2 1 turno, foi paralisado com o compromisso de
urgência. Então, que possamos aprová-lo agora, que a tabela salarial
venha ainda em tempo hábil, para que os professores possam ter um
plano de carreira real.

Isso não significa que estou aqui discutindo índice de reajuste e não
saiba das dificuldades que o Estado tem em relação à política salarial,
mas o plano de carreira, do jeito que está, em nada afeta as finanças
do Estado, porque está sem tabela. A tabela vai definir o tamanho do
gasto que o Governo terá. Mas é necessário estabelecer essa justiça.

O Governador disse desconhecer o gasto com o plano de carreira e
não ter condição de estabelecer uma tabela. Interrompeu a votação da
proposição em 2° turno. Entretanto, houve prazo suficiente. Isso não
pode mais servir de desculpa para que o plano de carreira não se
desenvolva.

Desde que não se trate de tarifaço, como aconteceu no final do ano
passado, estamos dispostos a ajudar o Governo a arrecadar mais, já
que almejamos um Estado fortalecido. Mas deve haver consenso
sobre a área a receber investimentos. A educação carece de análise
profunda por parte do Governo. A segurança pública e a educação
não são as únicas. A saúde também reclama plano de carreira mais
justo, que tramita na Comissão de Constituição e Justiça, mas,
infelizmente, há demora. O prazo já se findou.

Portanto, poderíamos apresentar proposição solicitando a tramitação
dos projetos nas demais comissões. Até agora não o fizemos, pois
não queremos travar queda-de-braço que prejudique o funcionalismo.
Entretanto, a base do Governo não pode paralisar os projetos na
Comissão de Justiça. Os funcionários não podem esperar
eternamente. O fato de apenas enviar o plano à Assembléia
Legislativa não significa que o Governo tenha cumprido o prometido
aos servidores públicos. Enviá-lo, sem fazer com que se desenvolva,
não resolve o problema. Não digo que o Governo agirá dessa
maneira, mas a demora nos preocupa.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Apesar da pouca
experiência, vejo que a base não tem o interesse necessário para que
os planos de carreira se desenvolvam. A base reflete a vontade do
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Governo. Se ela não trata os planos de carreira com o devido zelo,
significa que o Governador do Estado também não o faz. Vários
planos nem sequer foram discutidos para atender aos servidores.
Alguns o fizeram, outros discordam. O Poder Legislativo deveria
preocupar-se em agilizar a tramitação dos projetos nas comissões,
para debatermos o destino dos funcionários públicos e o do Estado.

Em face da política remuneratória a ser feita pelo Governo, de
atrelar os vencimentos dos servidores ao aumento de ICMS, há duas
posições: a má-vontade e a diminuição de receita. Querem que o
plano de carreira tramite nesta Casa, para, posteriormente, discutir-se
o salário. Embora faça propaganda, a arrecadação de ICMS tem
diminuído mês a mês. Março foi o terceiro mês consecutivo em que
houve queda de receita. Mesmo diante dessa deficiência, o Governo,
com a lógica neoliberal de estimular a iniciativa privada, que hoje não
deslancha devido à falta de consumo e de salário, proveniente do
PSDB e que, infelizmente, perdura no Brasil, ainda quer que os fatos
aconteçam milagrosamente.

Vamos dar incentivos às grandes indústrias, a fim de que possam
gerar empregos e tributos. Os incentivos vão, o emprego não aumenta
e a recessão está estabelecida no País, e, é lógico, também no
Estado.

Deputado Rogério Correia, essa preocupação de como agiremos, já
que os aumentos serão atrelados aos aumentos de ICMS, é que
devemos, desde agora, ter. Essa prática é exatamente igual à que
houve no Governo Federal. Para concentrar receita, ele criou as
contribuições; aqui, são as taxas, que não são divididas com ninguém,
vão somente para o cofre, para o caixa único. São criadas para uma
finalidade, mas, infelizmente, isso não é cumprido. Essas taxas,
criadas para onerar o contribuinte, não entram no cômputo para
aumentar o salário do servidor, pois a referência é apenas o ICMS.

Então, essa é uma preocupação muito grande. Se este Governo
acha que continuará dando incentivos, abrindo mão de ICMS, a partir
de agora terá de discutir com o servidor, pois é exatamente esse
aumento que norteará o reajuste dos vencimentos. Portanto, uma
parte desse percentual pertence ao servidor. Doravante precisamos
criar mecanismos para, quando o Governador quiser, de uma maneira
equivocada, abrir mão de tributos, sempre com um discurso de que
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"diminuindo, aumenta", refutar essa tese. Temos um exemplo que
está aqui, baseado nos próprios documentos da Secretaria da
Fazenda, em que se abriu mão do ICMS para quem vende óleo
"diesel", em acordo com a MINASPETRO, provando que o Estado
vem perdendo uma quantia significativa de ICMS. Não se aumentaram
em nada as vendas. O que ocorreu foi somente um rombo nos cofres
públicos, o que influenciará diretamente nos salários dos servidores,
que há dez anos não sofrem reajustes.

Deputado Rogério Correia, agradeço o aparte, parabenizo V. Exa.
pelo seu zelo, pela maneira como conduz a bancada de oposição, de
forma sensata e correta, sem radicalismo, colocando o debate onde
deve estar. Temos de ter esse debate com os servidores de uma
maneira muita intensa, muito transparente, no firme propósito de
resgatar a dignidade do servidor. Assim, estaremos resgatando a
função fundamental do Estado, que é a construção de uma sociedade
justa e com mais equilíbrio social.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Chico Simões.
Concederei, em seguida, um aparte ao Deputado Domingos Sávio,

Presidente da Comissão de Administração Pública, por onde todos os
projetos tramitarão, depois que saírem da Comissão de Constituição e
Justiça. Espero que isso ocorra rapidamente. Solicitaremos ao
Deputado, na oportunidade, maior agilidade possível na apreciação
desses projetos enviados pelo Governo, que é, enfim, a minha
preocupação quando subi a esta tribuna hoje, ou seja, buscar uma
maior agilidade na aprovação de todos os projetos, em particular
desse da educação. Digo isso porque esse segmento representa
quase metade do funcionalismo público e, também, pela injustiça que
se cometeu contra essa categoria, com o fim das carreiras no
magistério a partir do último aumento diferenciado. Como essa justiça
precisa ser feita, necessitamos de todos os Deputados.

Realmente, a demora tem-nos preocupado, porque isso vem desde
dezembro e somente agora foi aprovado na Comissão de Constituição
e Justiça, a primeira delas. Se em todas elas tivermos esse longo
período de apreciação, não teremos a aprovação nem do primeiro
projeto este ano.

Essa é a preocupação que hoje trouxe aqui, Deputado Chico
Simões. Mais uma vez agradeço o aparte de V. Exa., que reforçou
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esse meu posicionamento.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Agradeço-lhe, nobre
Deputado Rogério Correia.

Neste aparte, quero, de início, cumprimentá-lo por sua preocupação,
que também é nossa, de que esta Casa cumpra o seu papel com toda
a sociedade. Todos já manifestamos este nosso desejo. O
Governador Aécio Neves prontamente mostrou não apenas sintonia
com esse sentimento de fazer justiça para com o servidor público,
mas também, mais uma vez, a seriedade com que procura governar
Minas Gerais, colocando em prática o que já havia comprometido com
o povo de Minas.

Desde o primeiro momento em que esta Casa manifestou
preocupação para que os projetos viessem ainda no primeiro ano de
Governo, o Governador Aécio Neves deu a entender, por meio da sua
Liderança, que até poderiam figurar como proposta de emenda à
Constituição Estadual, o que, de fato, aconteceu com o apoio da base
do Governo, num processo harmônico com a Oposição. Foi um
momento rico para o debate democrático e para se construirem boas
alternativas para o Estado.

Naquele momento, ficou claro que o Governo quer um projeto sério
para Minas Gerais, que inclui tratamento digno aos servidores.
Portanto, comungo com V. Exa. quanto a envidarmos esforços para, o
mais breve possível, serem aprovados os planos de carreira que aqui
vieram, porque o Governador fez a sua parte. Não é justo atacar o
Governo, como se ele não quisesse ver os planos aprovados. Ora,
cabe ao Governador encaminhá-los à Assembléia. Seria uma atitude
autoritária e arbitrária, se o Governador interferisse.

V. Exa., com sua experiência, sabe que há todo um rito regimental
que não pode ser atropelado, sob pena de ferir o processo
democrático. Haja vista que o plano de carreira dos servidores da
educação, objeto de análise e de parecer da Comissão de Justiça, foi
melhorado: houve matéria tratada em lei ordinária e alterações
procedentes.

Reafirmo meu compromisso com V. Exa, não apenas como
Deputado, mas como Presidente da Comissão de Administração
Pública - os demais pares honraram-me com essa missão -, de estar
atento aos prazos regimentais, realizar uma discussão democrática,
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ouvir os segmentos organizados dos servidores, porque ali se
discutirá o mérito dos projetos. Faremos isso sem demora, sem
qualquer tipo de procrastinação que impeça o trâmite normal dos
projetos. E fundamental aprová-los rapidamente.

Há um projeto específico para o segmento da área de produção
rural. Sou médico-veterinário e sei o que passa hoje um colega que
ganha em torno de R$1.000,00. O salário-base da categoria é de 8,5
salários mínimos. Isso foi aprovado por lei federal, o que corresponde
ao dobro daquele valor. Então, realmente, há mazelas a serem
resolvidas. Naturalmente, o primeiro passo será aprovar os planos de
cargos e salários, os planos de carreira dos servidores da educação e
da saúde e o Estatuto dos Militares. Precisamos dar base legal, para
que, num segundo momento, o Governador possa debater com as
categorias.

Quero ponderar em breves palavras para não prejudicar o brilhante
raciocínio de V. Exa. O aparte do Deputado Chico Simões me
surpreendeu com duas considerações, sobre as quais não posso me
calar. E surpreendente ele insistir em culpar o PSDB - citou
nominalmente - pela situação em que o País vive.

O Governo Lula, há praticamente um ano e meio, está no poder. A
transição realizou-se de maneira democrática. O então Presidente
Fernando Henrique, além de abrir as portas do Governo para se fazer
uma transição séria, nomeou elementos indicados pelo Presidente
Lula, numa atitude correta e democrática, para que começassem a
trabalhar, até mesmo dizendo que tipo de medida provisória, de
decreto e de prioridade seriam melhores. Enfim, o Governo Lula
recebeu todo o apoio. O próprio PSDB e o PFL votaram algumas
reformas que o Presidente Lula pediu. No entanto, se as coisas não
vão bem, é culpa do passado. Não há humildade de se fazer uma
autocrítica. O Governo insiste numa política ortodoxa, subserviente ao
FMI, que propõe superávites maiores que os propostos pelo Governo
Fernando Henrique.

Pior que isso, o Deputado Chico Simões termina a sua fala
condenando a atitude do Governador Aécio Neves, que atendeu a
apelos da sociedade, do povo mineiro. Quando reduziu de 18% para
12% o imposto sobre o óleo "diesel", demonstrou possuir uma visão
de vanguarda, moderna, de administração pública.
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Deputado Rogério Correia, em junho do ano passado, clamei

desta tribuna que houvesse essa redução para estimular o
desenvolvimento da pecuária mineira. Minas é um Estado que se
encontra no centro do País, por onde transitam todos os que, na
Federação, produzem ou consomem. De certa forma, as nossas
rodovias estavam sendo limitações para a atração de novos
investimentos e barreiras para os veículos que se abasteciam antes
de entrar ou sair de Minas, onde o óleo "diesel" é mais caro.

Portanto, a atitude foi acertada. Pela primeira vez na história, vejo
um Deputado dizer que baixar o imposto do óleo "diesel" foi um
absurdo, como se o Governador não devesse baixá-lo. Isso é
coerente com a linha do PT. Esse partido dobrou a tarifa do fim social,
a da COFINS e, praticamente, a do PIS. Essa visão de aumentar
imposto e superávit gera recessão no Brasil. Quando nós, do PSDB,
reduzimos os impostos, somos criticados.

Deputado Rogério Correia, V. Exa. está correto em defender uma
rápida tramitação. Conte comigo e com a base do Governo para que
votemos o mais rápido possível o plano de carreira e ofereçamos as
bases para que o Governador Aécio Neves promova uma política
salarial justa no Estado. Quando enviou os projetos a esta Casa,
demonstrou claramente que pretende isso. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Domingos Sávio.
Espero que os planos de carreira tramitem de maneira mais rápida. V.
Exa. há de convir que a minha impaciência ou preocupação é mais
que justa. De dezembro até hoje, apenas um plano de carreira, aliás
parte dele, foi aprovado em uma das comissões. Essa é uma demora
acima do normal. Repito, poderíamos ter solicitado em todos os
projetos perda de prazo na Comissão de Justiça. Não fizemos isso
para não criar um atrito com a base do Governo, parecendo que
somente nós nos preocupamos com a sua agilidade. Espero que, de
tato, essa preocupação seja não apenas nossa, mas também de todos
os Deputados. Agradeço ao Deputado Domingos Sávio e espero que,
como Presidente da Comissão, agilize esse processo.

Não entrarei em outro assunto, porque são questões muito óbvias.
Dizer que hoje o País se encontra numa situação ruim por causa do
Governo de Fernando Henrique é segredo de polichinelo. Todo o
mundo sabe como ele deixou o País. 0 Governo de Fernando
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Henrique deixou uma herança maldita e foi uma verdadeira praga
no País. Se houvesse a oitava praga do Egito, provavelmente seria o
Governo de Fernando Henrique no Brasil. Não vim aqui discutir isso.
O Deputado chamou de política ortodoxa o que Lula fez, como o
acordo com o FMI, o superávit primário. Isso ocorreu no primeiro ano
do Governo para segurar o processo inflacionário herdado de
Fernando Henrique, não deixar o dólar disparar mais ainda - no
Governo de Fernando Henrique, passou de R$4,00 - e não deixar que
o risco-país ultrapassasse 4 mil ou não sei quantos pontos. Teve de
realizar uma política antipopular em muitos pontos, que aprofundou a
recessão e elevou a taxa de juros, para conter esse risco deixado pelo
Governo Fernando Henrique, que é o culpado pela situação do País.

Agora, o Governo retoma o processo de crescimento econômico e
de investimentos no Brasil. A taxa de juros baixou para 16,25%; aliás,
essa política de taxa de juros deve continuar baixando mais ainda, de
maneira consciente, e não abrupta. O Governo iniciou investimentos
em áreas fundamentais para o País, instituindo uma política industrial.
Com o que disse o Deputado Domingos Sávio, é importante
comemorarmos os feitos importantes realizados pelo Governo.

Hoje, por exemplo, o Governo conseguiu aprovar uma política para
as agências reguladoras, que não segue o risco privatizante de antes
e tem a responsabilidade de trazer para o Estado suas principais
funções, dando segurança a quem quiser investir no País.
Comemoramos essa nova política, assim como a primeira parcela da
CIDE de R$43.200.000,00. E uma conquista da reforma tributária
aprovada no ano passado com o apoio dos Governadores, a qual não
tinha sido aprovada no Governo FHC. E um passo importante para
Minas, cuja estrutura irá melhorar, e para o País, pois significa
investimento no crescimento econômico, um novo modelo de
desenvolvimento que tem sido construído.

No âmbito do serviço público, o Governo Lula começou a jogar
abaixo o desmonte que houve durante os oito anos de Governo FHC.
O Governo Lula já abriu concurso público e anunciou reajuste salarial
superior à inflação para todos os setores do funcionalismo, que, em
grande parte, não recebeu nenhum centavo de reajuste no Governo
FHC.

Deputado Domingos Sávio, diferenças começam a aparecer; elas
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levaram alguns setores do tucanato, vanguardeados pelo ex-
Presidente Fernando Henrique e pelo ex-candidato e ex-Ministro José
Serra, a sonhar, juntamente com os Srs. Santoro e Serra Azul, com a
derrubada do Governo Lula. Portanto, não agiram como oposição
responsável, que fiscaliza. Sonharam apenas em desestabilizar o
Governo. Não foram nada responsáveis, esqueceram-se •das
condições em que nos entregaram o País.

Levaríamos muito tempo para aprofundar essa análise. O Governo
reconhece outras forças políticas, como os Governos dos Estados, e
negocia com elas. Nosso Governo, por exemplo, reivindicou
corretamente uma parcela maior da dDE, e o Governo Federal
concedeu. Mas, há 40 dias, parte do PSDB e do PFL trabalhou para
desestabilizar o Governo, alguns sonhando em derrubar o Governo
Lula, como expressaram os Srs. Marcelo Serra Azul e Santoro, este
último amigo pessoal e íntimo do Governo, tentando esquentar o caso
Waldomiro e vinculá-lo ao Governo Federal.

Hoje, o Deputado Alberto Bejani fez um pronunciamento muito
correto, dizendo que um dos problemas do contrato da GTECH em
Minas Gerais vem de muitos anos. O Governo atual mandou
investigar, contando com o nosso apoio. Mas há um problema de
contratos antigos com a GTECH, e, assim que a justiça permitir,
faremos nova licitação em âmbito federal para que esse contrato não
permaneça.

Porém, este não é o assunto que me trouxe à tribuna, mas, por força
dos comentários, não poderia deixar de fazer algumas observações e
comemorar o recebimento da primeira parcela trimestral da dDE. E
um valor importante. O próprio Secretário Agostinho Patrus
comemorou como um grande reforço, pois, em médio prazo, isso
significará o fim das carências nas estradas de Minas e do País. Isso
não foi feito no Governo FF-IC, embora o imposto tenha sido todo gasto
em outras questões, e nenhum repasse foi feito aos Estados. Estamos
fazendo isso no inicio do segundo ano do Governo Lula, após a
reforma tributária do ano passado. Há muito para comemorarmos no
Governo Lula, e amanhã, se possível, farei um pronunciamento sobre
as vitórias e as medidas estratégicas do Governo Lula, que levarão a
mudanças mais profundas no Brasil, muitas vezes não desejadas por
setores da Oposição.
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O Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - Deputado Rogério

Correia, corroboro suas palavras, pois V. Exa. tem dado grande
importância a esse projeto tão fundamental para o funcionalismo
público, que é o plano de carreira.

Sempre defendemos um Estado mais eficaz e eficiente. Para tanto,
seu corpo funcional necessita de pessoas, profissionais competentes,
que possam atender aos reclamos e às aspirações da sociedade. Se
não dispusermos de um quadro fortalecido, obviamente nunca
teremos um Estado eficaz. Assim sendo, a sociedade será mal
atendida. Por isso, entendo que a defesa desse projeto tem de ser
feita por todos nós, independentemente do posicionamento que
assumimos nesta Casa.

Um dos problemas que temos no setor público deste Estado e do
País - há 14 anos acompanhamos o Executivo e, às vezes, até
atuamos diretamente com esse Poder - diz respeito à
descontinuidade, à falta de planejamento e, mais ainda, de avaliação
dos projetos, programas, etc. Se o Estado não contar com um corpo
funcional que acompanhe, detenha a memória desses projetos e
programas, estaremos desperdiçando os escassos recursos do
Estado e do País.

Deixo claro que somos totalmente favoráveis a uma maior
profissionalização neste Estado. Sentimos que o Governo não quer
beneficiar apenas um segmento. Sabemos, inclusive por meio de
divulgação feita pela imprensa, que alguns Poderes tiveram condições
de remunerar, até de forma absurda, alguns segmentos, alguns
funcionários. Porém não queremos isso. Desejamos algo defensável,
justo, equilibrado e, ao mesmo tempo, estimulante para o funcionário.
Temos de partir dessas premissas. Vejo que o governo está trazendo
de volta para o Estado o planejamento. O PMDI e o PPAG são
indicadores das orientações, das prioridades e dos planos de
Governo. O planejamento estratégico voltou para Minas Gerais.

Preocupa-me muito o fato de começarmos a justificar nossas ações
comparando-as com as do passado, com heranças malditas ou
benditas, não importa. Durante a legislatura passada, nos dois
primeiros anos - V. Exa., Deputado Rogério Correia, acompanhou isso
muito bem -, assistimos a críticas ao Governo anterior, quando a
preocupação deveria voltar-se para suas propostas. A própria eleição
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se encarrega do veredicto. A sociedade apoiou o atual Governo e
agora espera que ele mostre serviço. Todavia, essa carência, essa
espera encontra-se em seu término.

Nosso partido, o PSB, apóia o Governo Federal. Precisamos,
realmente, readquirir confiança ou, pelo menos, não deixar que ocorra
desconfiança do Governo. Para isso, necessitamos de ações. Não
adianta ficarmos, no 16° mês desta legislatura, preocupados apenas
em nos defender, acusando o passado. Precisamos nos defender com
fatos, mudanças concretas. E isso o que a sociedade quer. Temos
esperança de que o Governo Federal se ajuste e responda aos
anseios da sociedade.

Hoje, Deputado Rogério Correia, pela situação crítica em que se
encontra o nosso e os outros Estados, os municípios, enfim, o nosso
País, o administrador público, antes de mais nada, tem de ser muito
competente.

Tem de ser um estadista, porque, do contrário, não dará conta do
encargo que lhe é colocado. Acreditamos que o Presidente Lula tem
essa faceta, assim como nosso Governador, que tem uma visão
estratégica, enxerga mais à frente. Quando nos manda esses
projetos, ele quer soerguer a economia do Estado, que está
necessitando de estímulos para que possa responder ao crescimento
tão desejado, a fim de trazer acréscimos para as receitas do Estado,
para fazer face às despesas, aos compromissos assumidos pelo
Governador, que, certamente, ele cumprirá. Mas é necessário que ele
tenha os meios. Quando se busca, como foi tão criticado, a criação de
taxas, assim como agora esse programa Minas Ativa, o que se deseja
é o crescimento da economia do Estado, para que o Governo tenha os
meios necessários para atender a essas demandas.

Deixo claro, Deputado Rogério Correia, que nós, na Situação, e V.
Exa., na Oposição, temos muitos pontos em comum. Esperamos que,
para as grandes demandas e projetos do Estado, essa identidade
entre Oposição e Situação permaneça. Pode haver críticas. Sabemos
que a Oposição mineira também tem visão de grandeza e está
consciente de que o Estado precisa de recursos para desenvolver-se.
Não basta apenas aquele discurso fácil de agradar um segmento da
sociedade, sem se acreditar nas propostas. Juntos lutaremos para o
desenvolvimento de grandes projetos para o nosso Estado. Agradeço
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o aparte.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Deputado Mauro
Lobo. Sem sombra de dúvida, o sucesso dos Estados depende do
desenvolvimento de nossa Nação e de um crescimento econômico
sustentado, que possa melhorar a situação dos Estados e municípios.
Precisamos, para isso, trabalhar em conjunto, e é exatamente o que
nosso Governo busca.

Por isso separei Oposição de Oposição, quando fiz a crítica. O ex-
Presidente Fernando Henrique trabalha, agora, com rancor, assim
como o ex-candidado José Serra, por ter perdido as eleições.
Buscaram mais a postura de navegar em águas turvas, tentar
desestabilizar e derrubar o Governo - junto com Procurador e
Promotor, irresponsáveis, que sujaram a imagem do Ministério Público
- que construir uma Oposição que auxiliasse nas investigações, que
cumprisse seu papel. Ser oposição deve ser considerado muito
importante no processo democrático.

O Governo Lula vem trabalhando políticas estratégicas muito
importantes. Essa política do Governo será responsável por uma
melhoria do País em curto prazo e também preparará o terreno para
que, em médio e longo prazos, tenhamos um País melhor. Cito
alguns. Esse programa unificado em torno da idéia do Fome Zero
atingirá, até 2006, 40 milhões de brasileiros. Não se trata apenas de
uma política social compensatória e focalizada, mas de um programa
de combate à miséria, que implica reorganização do próprio Estado
brasileiro.

No segundo semestre deste ano, esse programa estará chegando
às regiões metropolitanas do País e adquirirá maior visibilidade. O
Ministro Patrus Ananias estará, amanhã, falando desse programa e de
outros assuntos, prestando conta ao povo mineiro, aqui, na
Assembléia Legislativa, do trabalho do Ministério. Outra característica
do Governo Lula é democratizar as informações.

O Ministro vem também escutar as opiniões dos Deputados que
representam o povo de Minas Gerais. Faço um convite para que todos
os Deputados possam estar amanhã, na primeira parte da ordem do
dia que será transformada, a pedido de requerimento da nossa
bancada por meio do Deputado André Quintão e deste Deputado,
para que o Ministro Patrus Ananias, no Plenário da Assembléia,



/

/	 711
exponha idéias mais definidas sobre o Programa Fome Zero e a
unificação dos programas sociais que tão úteis serão para a parcela
mais empobrecida do nosso povo.

O Governo mostrou que tem uma nova regulação estratégica para o
setor elétrico, a fim de que os apagões não voltem a acontecer. E
necessário investimento e não apenas a privatização do setor, como
era feito antes. Agora, não é apenas uma crítica porque vem
acompanhada de uma nova política do setor estratégico, fundamental
para a idéia de crescimento econômico.

O BNDES tinha um viés prívatizante, mas agora passou a funcionar
como indutor de desenvolvimento. Há linhas de créditos para
crescimento. Temos também o programa de financiamento do setor
público, como a habitação popular e o saneamento. Para Minas
Gerais, virão agora da CEF mais de R$500.000.000,00 para a
COPASA. Teremos a implementação de um programa nacional de
reforma agrária, significando injeção de recursos na base da
economia, que vai descriminalizar o Movimento dos Sem-Terra, para
que se tenha menos violência no campo, e, portanto, mais
prosperidade. Não pode haver apenas o agronegócio, mas também a
política de agricultura familiar. Teremos contratação maciça de
funcionários públicos e aumento salarial para esse segmento acima
da inflação, que achávamos não mais existir no Brasil, mas é
realidade no início do segundo ano do Governo Lula.

Não tínhamos política industrial, mas foi anunciada abertura de linha
de crédito. Passamos a discutir o que é uma política industrial e como
recuperar o parque industrial brasileiro para o crescimento econômico.
Está havendo a redefinição da política de fundos de pensão para
investimento em infra-estrutura e não apenas para o financiamento da
economia.

A política de crédito do Banco do Brasil e da CEF já tem sido sentida
por meio dos diversos programas desses Bancos, que fomentam o
crescimento no Brasil. Estamos tendo o fortalecimento da
universidade pública, objetivando, até o final do Governo, dobrar o
número de estudantes, incluindo a política de reforma universitária
que colocará pobres, negros, deficientes e indígenas nas escolas
brasileiras, até mesmo nas escolas privadas com financiamento do
Governo.
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Enfim, o BrasiIjá no primeiro ano de Governo Lula, além de

controlar o processo inflacionário, registrou superávit na balança
comercial. O Brasil se credenciou como uma nova liderança no campo
internacional, fortalecendo o MERCOSUL, negando-se à assinatura
da ALCA, como queria o imperialismo norte-americano e como era a
política do Governo anterior. São pontos estratégicos que apontam o
desenvolvimento e o crescimento econômico do País. Essa política
tem sido demonstrada pelo Governo Lula, e, tenho plena certeza, dará
certo.

Não podemos fazer ouvidos de mercador e permitir que a oposição
irresponsável diga que o Governo está paralisado e nada foi feito. Não
é verdade, porque se fez muito no primeiro ano e continua a se fazer
no segundo. O que aconteceu foi um receio da oposição
irresponsável, comandada pelo ex-Presidente Fernando Henrique e
pelo ex-candidato José Serra, numa tentativa de desestabilizar um
governo democrático popular, porque o seu Governo foi, como diz o
Deputado Chico Simões, um fracasso. A herança maldita - e concordo
com o Deputado Mauro Lobo que não pode ser justificativa de
paralisia - evidentemente não pode ser esquecida, porque corremos o
risco de voltar ao passado.

Seria lamentável se voltássemos a ser um país com uma política
privatizante e, em vez de termos um desenvolvimento econômico,
voltássemos à subserviência completa ao imperialismo e ao FMI.
Temos de avançar, embora tenhamos as dificuldades que qualquer
governo teria, mas buscamos mudanças e um Brasil melhor. Essas
são as notícias e os esforços que temos feito e que nos colocam
bastante diferentes do que foi construído no passado recente do País.

As relações políticas também são diferentes. O Estado de Minas
Gerais recebe um tratamento, por parte do Governo Federal,
exatamente igual ou até melhor que os Estados governados pelo
próprio PT. Não há nenhuma perseguição ao Estado, mas sim um
tratamento responsável do Governo para com os entes da Federação,
respeitando a construção da democracia e os resultados eleitorais,
tanto em Minas Gerais quanto nos municípios. Nesta Casa, nossa
oposição também é feita com responsabilidade. Na Assembléia
Legislativa, jamais trabalhamos para desestabilizar o Governo Aécio
Neves ou articular com setores do Ministério Público para derrubar o
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Governo. Esse tipo de irresponsabilidade não é nossa. Queremos,
sim, avançar rumo a uma sociedade igualitária e mais justa, mas a
partir do jogo democrático.

O Presidente Lula está no caminho certo. Ontem tivemos a visita do
Presidente do PT, José Genoíno, e reforçamos a nossa convicção de
que estamos construindo e construiremos um Brasil melhor. E não
apenas nós, do PT ou do setor de esquerda, porque se trata de um
governo de coalisão, acompanhado por diversos partidos políticos que
nos ajudam na sua construção, dentre os quais o PSB, PL, PMDB e o
PP, que reforçam a base estrutural do nosso Governo. Temos de
reconhecer o importante papel da Oposição, desde que não seja a
oposição golpista ensaiada por José Serra e Fernando Henrique
Cardoso, que são mais ressentidos, do que políticos que querem
ajudar a Oposição a fiscalizar, o que seria uma de suas tarefas.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito que encerre a
reunião, porque não há quórum para a apreciação dos vetos, embora
já anuncie, mais uma vez, que não faremos obstrução na votação dos
vetos. Muito obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 14, às 9 e
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATADA 11  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 S LEGISLATURA, EM 13/4/2004

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata - 2a Parte

(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Requerimento
do Deputado Rogério Correia; aprovação - Votação, em turno único,
do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.784; manutenção - Votação,
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em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.843;
votação secreta do veto ao art. 40 ; manutenção; votação secreta do
veto aos arts. 1° ao 30 e 50 ao 80; rejeição - Votação, em turno único,
do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.852; manutenção - Votação,
em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.925;
rejeição - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento
- Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Bittar - José
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão
- Leonidio Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria
José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre
João - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto
Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weiiton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h14min, a lista de

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

i a Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 0-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 a Parte (Ordem do Dia)
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2 a Parte da reunião, 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 desta reunião, de modo que
os Vetos às Proposições de Lei n os 15.784, 15.843, 15.852 e 15.925
sejam apreciados em 10 lugar, nessa ordem. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.784, que torna obrigatória, nos estabelecimentos que menciona, a
afixação de cartaz com informações sobre a quantidade média de
calorias dos alimentos por eles comercializados. A Comissão Especial
opina pela rejeição do veto. A Presidência vai submeter a matéria à
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso
XX, c/c os arts. 222 e 255 do Regimento Interno. As Deputadas e os
Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que
desejarem rejeitá-lo, registrarão "não". A Presidência vai dar início ao
processo de votação e, para tanto, solicita às Deputadas e aos
Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adaiclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada
- Biel Rocha - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Pastor George -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - João Bittar -
José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia
- Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Padre João - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Zé Maia.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Gostaria que meu voto fosse
computado, já que não apareceu no painel. Meu voto é "sim".



716
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 36 Deputados. Votaram "não" 9

Deputados, totalizando 45 votos. Está, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.784. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.843, que dispõe sobre os rios de preservação permanente e dá
outras providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do
veto ao art. 40 e pela rejeição do veto aos demais dispositivos. A
Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo secreto,
de conformidade com o art. 261, inciso XX, c/c os arts. 222 e 255 do
Regimento Interno. Em votação, o veto ao art. 40.

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Andrade - Antônio Carlos
Andrada - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Doutor Ronaldo -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Pastor George - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa
- Jayro Lessa - João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Padre João - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto
Carvalho - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 35 Deputados. Votaram "não" 14
Deputados, totalizando 49 votos. Está, portanto, mantido o veto ao art.
40 da Proposição de Lei n° 15.843. Oficie-se ao Governador do
Estado. Em votação, o veto aos arts. 1° ao 30 e 50 ao 80 .

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Andrade - Antônio Carlos
Andrada - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Meio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano
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Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Pastor George - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João
Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres
- Mauro-Lobo - Miguel Martini - Padre João - Paulo Piau - Pinduca
Fen'eira - •Rêmolo Aloise	Ricardo Duarte - Roberto Carvalho
Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 3 Deputados. Votaram "não" 47
Deputados. Está rejeitado o veto aos arts. 1° ao 30 e 50 ao 80 da
Proposição de Lei n° 15.843. A promulgação. Fica, portanto, rejeitado,
em turno único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.843, exceto o
art. 40 da referida proposição.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.852, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA - e dá outras providências. A Comissão Especial
opina pela manutenção do veto. A Presidência vai submeter a matéria
à votação pelo, processo secreto, de conformidade com o art. 261,
inciso XX, c/c os arts. 222 e 255 do Regimento Interno. Em votação, o
veto.

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Andrade - Antônio Carlos
Andrada - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Meio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Pastor George - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João
Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres
- Mauro Lobo - Miguel Martini - Padre João - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Wanderley Ávila - Weliton
Prado - Zé Maia.
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O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 46 Deputados. Votaram 'não" 3

Deputados. Houve 1 voto em branco. Está, portanto, mantido, em
turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.852. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição -de Lei n°
15.925, que dispõe sobre a prática da Educação Física na rede
pública estadual de -ensino. A Comissão Especial - opina pela
manutenção do veto. A Presidência vai submeter a matéria à votação
pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso XX, c/c
os arts. 222 e 255 do Regimento Interno. Em votação, o veto.

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Meio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Pastor
George - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jayro
Lessa - João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria -
Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Padre João - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila -
Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 11 Deputados. Votaram "não' 40
Deputados. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 15.925. A promulgação.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 14, às 9 e às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO
ESPECIAL PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS

MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM
6/4/2004

As lShlSmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Weliton Prado elvair Nogueira. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Weliton Prado, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que, nos termos do art. 62, inciso
XXIII, alínea "d", da Constituição do Estado, com a redação dada pela
Emenda à Constituição n° 26, a reunião se destina a proceder à
argüição pública dos Srs. Cid Veloso e Fuad Haddad e apreciar o
parecer do relator. A seguir, o Presidente solicita aos indicados que
façam uma explanação sobre suas experiências acadêmicas e
profissionais, ressaltando aspectos de seus currículos que julgarem
importantes e os motivos que os levaram a se candidatar à indicação.
A Presidência concede a palavra aos Srs. Cid Veloso e Fuad Haddad.
Logo após, o Presidente passa a palavra ao relator, Deputado Ivair
Nogueira, para que formule suas questões e, em seguida, concede a
palavra aos demais parlamentares. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. O
Presidente passa a palavra ao relator, Deputado Ivair Nogueira, para
que faça a leitura de seus pareceres, que concluem pela aprovação
das indicações. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os
pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária,
determina a lavratura da ata e encerrra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Weliton Prado, Presidente - Leonídio Bouças - Ivair Nogueira.

ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDIÇAÇÃO DOS MEMBROS

DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM 13/4/2004
As 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Leonídio Bouças e José Henrique (substituindo este ao
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Deputado Ivair Nogueira, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Weliton Prado, 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 L Comissão presentes.
Registra-se a presença do Deputado Ivair Nogueira. A Presidência
informa que, nos termos do art. 62, inciso XXIII, alínea "d", da
Constituição do Estado, com a redação dada pela Emenda à
Constituição n° 26, a reunião se destina a proceder à argüição pública
dos Srs. Alexandre Magno Leão dos Santos e Arthur Eugênio Quintão
Gomes e apreciar o parecer do relator. A seguir, o Presidente solicita
aos indicados que façam uma explanação sobre suas experiências
acadêmicas e profissionais, ressaltando aspectos de seus currículos
que julgarem importantes e os motivos que os levaram a se candidatar
à indicação. A Presidência concede a palavra aos Srs. Alexandre
Magno Leão dos Santos e Arthur Eugênio Quintão Gomes. Logo após,
o Presidente, na qualidade de relator, passa a formular questões e,
em seguida, concede a palavra aos demais parlamentares. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. O Presidente faz a leitura de seus pareceres, que
concluem pela aprovação das indicações. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados os pareceres. A Presidência suspende os
trabalhos por 5 minutos, para a lavratura da ata desta reunião.
Reabertos os trabalhos, é dispensada, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado José Henrique, a leitura da ata desta
reunião, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença e a colaboração dos parlamentares e dá por
encerrados os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Weliton Prado, Presidente - Leonídio Bouças - José Henrique.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 507/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De iniciativa do Deputado Wanderley Ávila e decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.448/2002, o Projeto de Lei n°
507/2003 pretende seja declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Caminhos da Liberdade n° 3.261, com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 41412003, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar referente à juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enumerados
no art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

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

Ressaltamos, ainda, que o art. 7 0 do seu estatuto determina que, em
caso de extinção da entidade, seus bens serão revertidos ao Grande
Oriente Estadual, e o parágrafo único do art. 13 prevê a não-
distribuição entre seus membros de parcelas de sua arrecadação a
título de participação, honorário ou gratificação.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 507/2003.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Gustavo

Valadares - Leonídio Bouças - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.010/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, de iniciativa do Deputado Leonardo Moreira,

tem por objetivo dar a denominação de Papa João XXIII ao trecho da
Rodovia MG-179 que liga os Municípios de Alfenas e Pouso Alegre,
numa extensão de 90km.
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Publicada em 4/9/2003, vem a matéria a esta Comissão de

Constituição e Justiça, que deverá proceder ao seu exame preliminar,
nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Estado Federal brasileiro caracteriza-se essencialmente pela

repartição de competências entre a União, os. Estados, o Distrito
Federal e os municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando competência legislativa
própria, respeitados os limites materiais estampados no ordenamento
jurídico.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União estão arroladas no art. 22 da Constituição da
República. As que são reguladas pelo município, por sua vez, estão
previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas
sobre assuntos de interesse local e suplementar as legislações federal
e estadual, para melhor atender às suas peculiaridades.

Quanto ao Estado federado, a regra básica para delimitar sua
competência está consagrada no § l O do art. 25 da nossa Lei Maior. E
a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União nem do
município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem
do município, podendo, portanto, ser objeto de disciplina jurídica por
parte do Estado. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 21/12/99,
que estabeleceu as condições para se dar nome aos próprios do
Estado, cujas normas estabelecem ser da competência do Legislativo
dispor sobre a matéria, além de exigir que o homenageado seja
falecido.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo,
saliente-se que a Cada mineira não a inseriu no domínio da iniciativa
reservada a qualquer dos Poderes, sendo perfeitamente legal a
apresentação do projeto no âmbito da Assembléia Legislativa.

Como se vê, os pontos fundamentais que norteiam o exame do
projeto por esta Comissão, a saber, a competência desta Casa de
dispor sobre a matéria, a espécie legislativa adequada e autoridade
competente para deflagrar o processo legislativo, encontram-se em
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harmonia com o ordenamento constitucional vigente.

Não obstante inexistir óbice jurídico que possa impedir a tramitação
do projeto de lei, conforme foi demonstrado, cumpre-nos apresentar
emenda ao seu art. 1° a fim de aprimorar o seu texto, de acordo com
sugestão contida em nota técnica do DER-MG, anexada ao autos do
processo.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.01 0/2003
com a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1- Fica denominado Papa João XXIII o trecho da Rodovia MG-

179 que liga o Município de Alfenas ao entroncamento da MG-290,
numa extensão de 90km.".

Sala das Comissões, 13 de abril de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora -

Gustavo Valadares - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.073/2003
Comissão de Constituição e Justiça

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

visa declarar de utilidade pública o Orbis Clube de Teixeiras, com
sede no Município de Teixeiras.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 19/9/93, a proposição foi
baixada em diligência ao autor para que providenciasse a prova de
personalidade jurídica da entidade. Após o seu cumprimento, a
matéria volta a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme o
disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em análise, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelos cargos que
ocupam.

Verificamos, também, que o art. 39 do seu estatuto dispõe sobre a
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não-remuneração dos Diretores, conselheiros ou instituidores, e o
art. 43, parágrafo único, regula que, em caso de dissolução, o
patrimônio remanescente deverá ser transferido para outra entidade
congênere.

Constatamos, pois, que o Orbis Clube de Teixeiras atende ao
disposto. na Lei n° 12.972, de 27/7/98, disciplinadora do processo
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.073/2003.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora -

Leonídio Bouças - Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.180/2003
Comissão de Constituição e Justiça

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

1.180/2003 visa a declarar de utilidade pública a Cooperativa de
Ensino da Campanha, com sede no Município de Campanha.

Publicada no "Diário do Legislativo", de 17/10/2003, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno,
cabe a esta Comissão proceder à análise da proposição em seus
aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
A proposição em análise tem como objetivo conceder o título de

utilidade pública à Cooperativa de Ensino da Campanha que, de
acordo com seu estatuto, tem como finalidade precípua a prestação
de serviços educacionais, culturais e de ensino.

Inicialmente, cabe esclarecer a finalidade da concessão do título a
ser concedido.

Segundo Emile Boudens (Utilidade Pública Federal, Câmara dos
Deputados, www.camara.gov.br, 2000), "a concessão do título de
utilidade pública tem por fundamento teórico o entendimento de que
se trata de um meio utilizado pelo Governo para apoiar entidades
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privadas que prestam serviços necessários à coletividade, como a
assistência social, o atendimento médico, a pesquisa científica e a
promoção da educação e da cultura. Para que as instituições possam
recebê-lo, seus serviços devem ser executados da mesma forma que
o Governo os executaria, para atender ao público em geral, sem
distinções de raça, cor, credo ou convicções políticas, e não tendo o
lucro por finalidade".

Trata-se, portanto, de um recurso de atuação social do Governo. O
título é concedido, em princípio, a entidades que desenvolvem algum
serviço considerado prioritário pelo Estado, implicando uma aliança
entre este e a iniciativa privada. Deve ser considerada de utilidade
pública entidade que promova ações de relevância pública visando ao
bem-estar da população, de forma direta, buscando atingir o maior
número de beneficiários, em colaboração com o poder público na
busca de seus objetivos de cunho social.

Com relação às cooperativas, cumpre observar a Lei Federal n°
5.764, de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo e
institui o regime jurídico das sociedades cooperativas. Em seu art. 30,

essa norma estabelece que "celebram contrato de sociedade
cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir
com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica,
de proveito comum, sem objetivo de lucro". Ainda, em seu art. 40,
define as cooperativas como "sociedades de pessoas, com forma e
natureza jurídicas próprias, de natureza civil", e o § 6 0 do art. 18
determina o arquivamento de seus documentos na Junta Comercial
para a aquisição de personalidade jurídica.

Trata-se, portanto, de um tipo especial de pessoa jurídica,
semelhante às sociedades mercantis, pois é voltada para o exercício
de atividades econômicas e o registro de seus atos constitutivos no
Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, sendo
competente para a prática de tais atos a Junta Comercial.

Assim, essa entidade não se enquadra entre aquelas beneficiadas
pela Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de
utilidade pública no âmbito estadual, o que impede a tramitação da
proposição em tela nesta Casa.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,
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inconstitucional idade e ilegalidade do Projeto de Lei n°1.180/2003.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gustavo

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

1.359/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em

análise tem por objetivo instituir o Dia Estadual de Conscientização
aos Portadores de Traço e Anemia Falciforme, a ser comemorado
anualmente em 20 de março.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 19/2/2004, foi a matéria
distribuída a esta Comissão, à qual compete, nos termos do art. 102,
III, "a", do Regimento Interno, examiná-la preliminarmente, atendo-se
aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A proposição está estruturada em três artigos, que dispõem,

respectivamente, sobre a instituição da data cívica, da vigência da
futura lei e da revogação de dispositivos que porventura possam vir a
contrariá-la.

O exame da competência legislativa do Estado federado para
instituir data comemorativa remete-nos de início ao § 1° do art. 25 da
Carta Magna, segundo o qual "são reservadas aos Estados as
competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição".

Reportando-nos em seguida ao art. 22 da mesma Carta, no qual
estão enunciadas as matérias sobre as quais a competência de
legislar está reservada privativamente à União, vemos que entre elas
não se encontra aquela tratada na proposição sob comento, logo se
infere que o Estado federado tem o poder de legislar sobre instituição
de data comemorativa.

Com referência à Constituição mineira, o art. 66, que enumera as
matérias legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e
dos Chefes do Executivo, do Judiciário e do Tribunal de Contas, não
faz referência àquela consubstanciada na proposição sob comento.
Assim, a proposição não apresente vício de iniciativa do processo
legislativo.
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Embora à primeira vista a ementa do projeto de lei possa sugerir

tratar-se de homenagem cívica, na verdade não o é. Da leitura de sua
justificação, depreende-se claramente que a intenção do autor é que
seja reservada, anualmente, uma data durante a qual o Governo e a
sociedade promovam campanhas de conscientização sobre o controle
e os cuidados necessários à doença hereditária denominada anemia
falciforme.

Ora, no ordenamento jurídico mineiro, a Lei n° 14.088, de 2001,
contempla esse objetivo, pois dispõe sobre a prestação de
aconselhamento genético e assistência médica integral aos
portadores de traço e de anemia falciforme.

Com efeito, essa lei determina que, para a consecução de tais
metas, o Estado assegurará, prioritariamente, as seguintes ações: o
exame para diagnóstico de hemoglobinopatias, nas unidades de redes
hospitalar e ambulatorial estadual pública e nas unidades
conveniadas; a cobertura vacinal completa aos portadores de traço
falciforme e da síndrome de anemia falciforme; o fornecimento de
medicação necessária ao tratamento da síndrome; o aconselhamento
genético aos pais e aos parceiros dos portadores da síndrome com
maior probabilidade de risco; a orientação sobre métodos
contraceptivos e planejamento familiar a casais em condições de
risco.

Além disso, de acordo com o art. 30 da mesma lei, o Estado
promoverá campanhas educativas que visem à prevenção da
síndrome, por meio de "seminários, cursos e treinamentos com vistas
à capacitação técnica dos profissionais de saúde, em especial
pediatras, obstetras, clínicos gerais, ginecologistas, hematologistas
psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, enfermeiros e
odontólogos, de modo a assegurar o atendimento integral do portador
de traço falciforme". Observe-se que tais campanhas não têm data
específica para serem realizadas, podendo ser desenvolvidas ao
longo do tempo.

Como inexiste no ordenamento jurídico mineiro lei que disponha
sobre a instituição de data dedicada especialmente à discussão do
tema, consideramos conveniente prever dispositivo para suprir a
omissão; por isso,apresentamos o Substitutivo n° 1, por meio do qual
alteramos a Lei n° 14.088, de 2001, para acrescentar parágrafo ao art.
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30, instituindo o dia 20 de março como Dia Estadual da
Conscientização sobre a Síndrome da Anemia Falciforme.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1 .359/2004
na forma do seguinte Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescenta o § 30 ao art. 30 da Lei n° 14.088, de 6 de dezembro de

2001, que dispõe sobre a prestação de aconselhamento genético e
assistência médica integral aos portadores de traço e de anemia
falciformes e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 30 da Lei n° 14.088, de 6 de dezembro de 2001, fica

acrescido do seguinte § 30:
"Art. 30 - .................................
§ 30 - Fica instituído o dia 20 de março como Dia Estadual de

Conscientização sobre a Síndrome da Anemia Falciforme.".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonídio

Bouças - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.370/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Cecilia Ferramenta, o Projeto de Lei n°

1.370/2004 visa a declarar de utilidade pública a União dos
Vereadores da Região Metropolitana do Vale do Aço - UVERMEVA -,
com sede no Município de Ipatinga.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/2/2004, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos
Municipais e Regionalização.

Nos termos do art. 188, c/c O art. 102, III, "a", do Regimento Interno,
cabe a esta Comissão proceder à análise da proposição em seus
aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
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A proposição em análise tem como objetivo conceder o título de

utilidade pública à União dos Vereadores da Região Metropolitana do
Vale do Aço - UVERMEVA -, que, segundo o art. 1 0 de seu estatuto,
tem como finalidade precípua promover a integração, o
aprimoramento, a mobilização e o fortalecimento do Poder Legislativo.

Cabe esclarecer a finalidade da concessão do título pretendido, uma
vez que a expressão "utilidade pública", por se tratar de um conceito
jurídico indeterminado, dá margem a entendimentos diversos sobre
seu significado.

O título de utilidade pública é uma forma de o Estado apoiar
entidades privadas que prestam serviços necessários à coletividade,
como a assistência social, o atendimento médico, a pesquisa científica
e a promoção da educação e da cultura, sem distinções de raça, cor,
credo ou convicções políticas, não tendo o lucro por finalidade.

Como recurso de atuação social do Estado, o título é concedido a
entidades que desenvolvem serviços considerados prioritários pelo
Estado, implicando uma aliança entre este e a iniciativa privada.
Assim, devem ser consideradas de utilidade pública as entidades que
colaborem para o alcance dos objetivos sociais do poder público,
promovendo ações de relevância pública e atingindo o maior número
de beneficiários.

A Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre a matéria, estabelece,
em seu art. 1°, que podem ser declaradas de utilidade pública a
sociedade civil, a associação ou a fundação constituídas com o fim
exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade.

Assim sendo, embora a entidade em tela seja de grande importância
para fortalecer as Câmaras Municipais e, em decorrência, corroborar o
Estado democrático, não pode ser declarada de utilidade pública por
contrariar a legislação vigente e os conceitos doutrinários sobre a
matéria.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
1.37012004.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Maria

Tereza Lara - Leonídio Bouças.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.37412004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela

objetiva seja. declarada de utilidade pública a Associação de Mutirão
Habitacional de São Gonçalo, com sede no Município de São Gonçalo
do Sapucaí.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/2/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme o disposto no
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em análise, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas que não percebem nenhuma remuneração.

Além da observância dos requisitos legais referidos, verificamos que
o art. 30 do seu estatuto dispõe que o patrimônio da instituição, sendo
ela dissolvida, deverá ser transferido para entidade congênere,
enquanto o art. 28 veda aos membros da diretoria, dos conselhos e
aos sócios perceber remuneração.

Constatamos, pois, que a Associação de Mutirão Habitacional de
São Gonçalo atende ao disposto na Lei n° 12.972, de 27/7/98,
disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.374/2004.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gustavo

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

1.376/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei n° 1.376/2004

tem por finalidade seja declarada de utilidade pública a Associação
Projeto Comunitário Creche Mariza Vicintin, com sede no Município de
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Bocaiúva.

Publicada no 'Diário do Legislativo" em 20/2/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 10 da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

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

Ressaltamos, ainda, que o art. 27 de seu estatuto prevê a não-
remuneração de sua diretoria e do Conselho Fiscal, e o art. 29 da
alteração estatutária determina que, dissolvida a Associação, seu
patrimônio líquido será destinado a uma entidade congênere,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.376/2004.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonídio

Bouças - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.393/2004
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em

epigrafe visa declarar de utilidade pública a Associação da
Comunidade Negra de Limeira do Oeste - ACONLO -, com sede no
Município de Limeira do Oeste.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou-lhe a Emenda n° 1. Vem agora a esta Comissão para
deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento
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Interno.

Fundamentação
A ACONLO é uma instituição que traduz o sentido da cidadania e

busca resgatar a cultura negra, destacando-se na promoção e na
divulgação de atividades que bem caracterizam a contribuição da
comunidade negra para a formação do caráter nacional.

Esse trabalho reflete uma permanente atitude de preservação e
defesa dos direitos civis dos negros, como os direitos a saúde,
educação, lazer, trabalho e, principalmente, liberdade e igualdade.

O Município de Limeira do Oeste muito tem se beneficiado do
esforço da Associação para estabelecer padrões de integração e
solidariedade humana.

A entidade merece ser contemplada pelo que representa e faz em
prol da harmonia social.

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

1.393/2004 em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Roberto Ramos, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.413/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei n°
1.413/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação dos Produtores Rurais da Localidade Morrinhos, com
sede no Município de Lagamar.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 4/3/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar quanto à juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

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

Ressaltamos, ainda, que o art. 26 do seu estatuto prevê que as
atividades dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente gratuitas,
e o art. 31 determina que, dissolvida a instituição, os bens
remanescentes serão destinados a outra congênere, com
personalidade jurídica, que esteja registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.413/2004.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonídio

Bouças - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.41 4/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o Projeto de Lei n°

1.414/2004, tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação Projeto de Deus, com sede no Município de Ipatinga.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 4/3/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos jurídicos,
constitucionais e legais, 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 27/7/98.

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

Ressaltamos, ainda, que o § 2 0 do art. 42 do seu estatuto determina
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que, em caso de dissolução, seus bens remanescentes serão
revertidos em prol de obras assistenciais ou doados para entidades
congêneres que estejam registradas no Conselho Nacional de
Assistência Social ou para entidade pública domiciliada no Município
de Ipatinga, e o art. 43 prevê que as atividades dos conselheiros
administrativos e fiscais não serão remuneradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.414/2004.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Gustavo

Valadares - Leonídio Bouças - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.419/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em

questão visa a declarar de utilidade pública o Grupo Comunitário e
Ecológico Vivendo em Defesa da Natureza Humana, com sede no
Município de Betim.

Publicada no "Diário do Legislativo", de 5/3/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme o disposto
no art. 188, c/c O art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em análise, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, não remuneradas pelas respectivas funções.

Além da observância dos requisitos legais mencionados, verificamos
que o art. 20, § 20 , de seu estatuto dispõe que é vedado aos
ocupantes de cargos da diretoria perceber remuneração, e o art. 39
determina que, sendo ela dissolvida, o seu patrimônio deverá ser
transferido para outra entidade congênere.

Constatamos, pois, que o Grupo Comunitário e Ecológico Vivendo
em Defesa da Natureza Humana atende ao disposto na Lei n° 12.972,
de 27/7/98, disciplinadora do processo declaratório de utilidade
pública; é necessária, todavia, emenda que altere o texto do art. 1° da
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proposição em análise para acrescentar a sigla que integra o nome
da instituição.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.41912004
com a Emenda n° 1, formulada a seguir.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Comunitário e

Ecológico Vivendo em Defesa da Natureza Humana - GCEV -, com
sede no Município de Betim.".

Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Maria

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

1.422/2004
Comissão de Constituição e Justiça

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

1.422/2004 pretende declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores da Região Urbana de Santo Hipólito, com
sede no Município de Santo Hipólito.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 6/3/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar quanto a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

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

Ressaltamos, ainda, que o parágrafo único do art. 22 do estatuto da
Associação prevê a não remuneração dos membros da diretoria e do
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conselho fiscal e o art. 24, 10. determina que, sendo ela dissolvida,
seu patrimônio será destinado a uma entidade congênere ou ao
conselho local da Sociedade de São Vicente de Paulo - SSVP -,
conforme decisão da assembléia.

Todavia, objetivando acrescentar a sigla que integra o nome da
entidade, apresentamos emenda ao projeto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.422/2004 com a Emenda n° 1, a
seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores da Região Urbana de Santo Hipólito -
ACMRUSH -, com sede no Município de Santo Hipólito.".

Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora -

Leonídio Bouças - Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO IJNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.427/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em

epígrafe objetiva seja declarada de utilidade pública a Associação
Reviver, com sede no Município de Ipatinga.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 11/3/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme o disposto no
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em tela, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, não remuneradas pelas respectivas funções.

Conforme dispõe o art. 50 de seu estatuto, é vedado aos
conselheiros, Diretores, associados, mantenedores ou a quaisquer
membros de seu quadro social perceber remuneração, lucros,
bonificação ou outras vantagens, enquanto o art. 41 determina que,
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dissolvida a instituição, seu patrimônio deverá ser destinado para
outra entidade pública beneficente, legalmente constituída e em
funcionamento.

Constatamos, pois, que ela atende ao disposto na Lei n° 12.972, de
27/7/98, disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública.

Entretanto, julgamos necessário dar nova redação ao art. 1° da
proposição para nele constar o nome completo da referida
Associação, conforme o art. 1 0 de seu estatuto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.427/2004 com a seguinte Emenda
n° 1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - 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.".

Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Gustavo

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

1.428/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o Projeto de Lei n°

1.42812004 tem como objetivo declarar de utilidade pública a
Fundação Cultura! e Educativa Cônego João Parreiras Vilaça, com
sede no Município de Carmo do Cajuru.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 11/3/2004, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente quanto à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos do disposto
no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

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

Ressaltemos, ainda, que o art. 8 0 do seu estatuto determina que, em
caso de extinção, seu patrimônio será doado a entidades congêneres
indicadas pelo Conselho Diretor da Fundação, podendo ser
incorporado também ao Ministério da Educação e Cultura, nos termos
da legislação civil pertinente, e o art. 33 prevê que os cargos dos
órgãos de Administração não serão remunerados.

Com o objetivo de acrescentar a sigla da entidade, apresentamos
emenda ao art. 1° da proposição.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.428/2004 com a Emenda n° 1, a
seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Cultural e

Educativa Cônego João Parreiras Vilaça - FCJPV -, com sede no
Município de Carmo do Cajuru.".

Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Maria

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

1.434/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Vanessa Lucas, o Projeto de Lei ri0

1.434/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação de Apoio a Pais, Amigos e Dependentes - APAD -, com
sede no Município de Teófilo Otôni.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 12/3/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar referente à juridicidade, à
constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c o
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciadas no art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam ser a
entidade - constituída e funcionar há mais de dois anos, ter
personalidade jurídica própria e ser sua diretoria formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelo exercício dos cargos que ocupam.

Ressaltamos, ainda, que o art. 30 do seu estatuto determina que as
atividades de Diretores e Conselheiros serão inteiramente gratuitas e
o art. 34 determina que, sendo ela dissolvida, os bens remanescentes
serão destinados a outra instituição congênere, com personalidade
jurídica e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a
entidade pública.

No entanto, cumpre-nos apresentar emenda ao projeto para retificar
o nome da entidade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.43412004 com a Emenda n° 1,
nos termos que se seguem.

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

Pais, Amigos e Dependentes Químicos - APAD -, com sede no
Município de Teófilo Otôni.".

Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Gustavo Valadares - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.440/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado José Milton, o Projeto de Lei n°

1.440/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Fundação Olhos d'Alma, com sede no Município de Conselheiro
Lafaiete.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 13/3/2004, vem a matéria a

rs



740
esta Comissão para exame preliminar referente à juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c O art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1 0 da Lei n°12.972, de 27/7/98.

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

Ressaltamos, ainda, que o art. 8 0 do seu estatuto prevê que a
Fundação não distribui lucros, dividendos, remuneração nem parcela
de seu patrimônio ou renda. E o art. 29 determina que, em caso de
extinção da entidade, seu patrimônio deverá ser integralmente
repassado a uma instituição congênere que tenha objetivos
semelhantes e que seja registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.440/2004.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gustavo

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

1.441/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Genaro, o projeto de lei ora

analisado objetiva seja declarada de utilidade pública a Associação
Beneficente Viver de Lafaiete, com sede no Município de Conselheiro
Lataiete.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 18/3/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c O
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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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 27/7/98.

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

Ressaltamos, ainda, que o art. 28 do seu estatuto prevê a não-
remuneração das atividades dos membros da diretoria e do Conselho
Fiscal, e o art. 30 determina que, em caso de dissolução da entidade,
seu patrimônio será destinado a outra instituição congênere e de
idêntica finalidade, com registro no Conselho Nacional de Assistência
Social.

Apenas para acrescentar a sigla que integra o nome da Associação,
apresentamos emenda ao art. l°do projeto.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.441/2004 com
a seguinte Emenda n° 1.

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

Beneficente Viver de Lafaiete - AVILAF -, com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete.".

Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

Tereza Lara - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.443/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela

objetiva declarar de utilidade pública o Clube da Melhor Idade Vida
Nova, com sede no Município de Divinópolis.

Publicada no "Diário do Legislativo", de 18/3/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
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juridicidade, à constitucional idade e à legalidade, conforme o
disposto no art. 188, c/c O art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em análise, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas que não percebem remuneração.

Além do cumprimento dos requisitos legais mencionados,
verificamos que o art. 59 do seu estatuto determina que, em caso de
dissolução, o patrimônio remanescente deverá ser transferido para
instituição beneficente, idônea, do Município de Divinópolis, e o art.
34, § 30 , veda-lhe conceder remuneração a membros da diretoria.

Observamos, pois, que o Clube da Melhor Idade Vida Nova atende
ao disposto na Lei n° 12.972, de 27/7/98, disciplinadora do processo
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos pela juridicidade,	pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.443/2004.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonídio

Bouças - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.444/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em questão, do Deputado Domingos Sávio, objetiva

seja declarada de utilidade pública a Sociedade de Apoio à Mulher,
com sede no Município de Divinópolis.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 18/3/2004, vem a proposição
a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em obediência ao
disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em análise, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelos cargos que
ocupam.

Além do cumprimento dos requisitos legais mencionados,
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observamos que o art. 30, § 2 0, de seu estatuto veda-lhe conceder
remuneração aos membros da diretoria e do conselho deliberativo, e o
art. 16 determina que, em caso de dissolução, o patrimônio
remanescente deverá ser transferido para entidade congênere,
existente na cidade de Divinópolis.

Constatamos, pois, que a Sociedade de Apoio à Mulher atende ao
disposto na Lei n° 12.972, de 27/7/98, reguladora do processo
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.444/2004.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gustavo

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

1.446/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em questão, do Deputado Dimas Fabiano, visa

declarar de utilidade pública a Organização de Assistência e Serviços
Integrados aos Sujeitos com Necessidades Especiais - OÁSIS -, com
sede no Município de Varginha.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 18/3/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme o disposto no
art. 102, III, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em análise, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração.

Além do cumprimento das exigências legais mencionadas,
verificamos que o art. 21, § 1°, do seu estatuto veda remuneração aos
membros da diretoria. Inexistindo, no caso de dissolução da entidade,
regulação estatutária para transferência do patrimônio remanescente,
será aplicado o disposto no art. 61 do Código Civil Brasileiro, que
disciplina o assunto, ao transferi-lo para entidade municipal, estadual
ou federal, de fins idênticos ou semelhantes.
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Constatamos, pois, que a OÁSIS satisfaz o disposto na Lei n°

12.972, de 27/7/98, que rege o processo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.446/2004.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Gustavo

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

1.447/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o Projeto de Lei n°

1.447/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar dos
Idosos Recanto dos Amigos, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 18/3/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
ai. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no ai. l°da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instruiu o processo, constata-se
o atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam ser a
entidade constituída e funcionar há mais de dois anos e ter
personalidade jurídica própria e ser sua diretoria formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressaltamos, ainda, que o § 1 0 do ai. 14 de seu estatuto veda a
remuneração dos cargos da diretoria e o ai. 24 determina que, em
caso de dissolução da entidade, os bens remanescentes serão
destinados a instituição ligada à Pastoral do Menor da Arquidiocese
de Belo Horizonte que tenha personalidade jurídica e esteja registrada
no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.447/2004.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Gustavo Valadares -

Leonídio Bouças - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.448/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei n° 1.448/2004 tem

por finalidade seja declarada de utilidade pública a Entidade de
Recuperação Restaurando Vidas - Projeto GARV -, com sede no
Município de Itabira.
• Publicada no "Diário do Legislativo", em 18/3/2004, vem a matéria a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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 27/7/98.

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

Ressaltamos, ainda, que o art. 27 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de sua diretoria, e o art. 29 determina que, em caso de
dissolução da entidade, seu patrimônio, após saldados todos os
débitos, serão destinados a outra congênere, registrada na Secretaria
da Assistência Social, da Criança e do Adolescente ou no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.44812004.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonídio
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Bouças - Maria Tereza Lara.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.450/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria .Olívia, o. Projeto de Lei n° 1.450/2004
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Lima Duarte -, com sede nesse
município.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 19/3/2004, 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 27/7/98.

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

Ressaltamos, ainda, que o § 2 0 do art. 10 do seu estatuto prevê a
não-remuneração dos membros do Conselho de Administração, do
Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva e o parágrafo único do art. 33
determina que, sendo ela dissolvida, suas receitas e seu patrimônio
reverterão, pela ordem, em benefício de instituições congêneres
registradas no Conselho Nacional de Assistência Social ou de uma
entidade pública, com sede e atividade no País.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.45012004.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonídio

Bouças - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.452/2004
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei n° 1.452/2004

tem por finalidade seja declarada de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Eugenópolis -, com sede
nesse município.

Publicada no 'Diário do Legislativo", em 19/3/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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 27/7/98.

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

Ressaltamos, ainda, que o § 20 do art. 14 do seu estatuto determina
que o exercício das funções de Diretor e Conselheiro não pode ser
remunerado, e o parágrafo único do art. 44 determina que, em caso
de extinção da APAE, conforme decisão da respectiva Assembléia
Geral, as receitas e o patrimônio social reverterão em beneficio de
entidades congêneres registradas no Conselho Nacional de
Assistência Social ou de entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.452/2004.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Gustavo

Valadares - Leonídio Bouças - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.45312004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei n° 1.453/2004
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tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar São Vicente
de Paulo de Ouro Preto, com sede nesse Município.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 19/3/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c O art. 102, Ill "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 27/7/98.

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

Ressaltamos, ainda, que o inciso IV do art. 31 do seu estatuto prevê
a não-remuneração de seus Diretores e conselheiros, e o inciso V
determina que, dissolvida a entidade, seu eventual patrimônio
remanescente será destinado a outra congênere, dotada de
personalidade jurídica, com sede e atividades no mesmo Estado,
preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.453/2004.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora -

Gustavo Valadares - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°362/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bilac Pinto, o Projeto de Lei n° 362/2003,
oriundo do desarquivamento do Projeto de Lei n° 250/99, visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itanhandu o
imóvel que especifica.

Foi publicado em 3/4/2003, no "Diário do Legislativo", e
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encaminhado a esta Comissão, que o baixou em diligência ao
Secretário de Planejamento e Gestão, para que se manifestasse
sobre a medida. Na posse da resposta, este colegiado procederá,
agora, ao exame preliminar da matéria com relação aos aspectos
jurídico, constitucional e legal, conforme estabelece o art. 102, III, "a",
do Regimento lnterno.

Fundamentação
Trata a proposição em comento de prover a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa alienar, em favor do
Município de Itanhandu, o imóvel constituído de terreno com área
aproximada de 454,56m 2, destinando-o à implementação das funções
administrativas da Prefeitura Municipal de Itanhandu.

Devemos ressaltar que qualquer alienação envolvendo propriedade
do Estado deve ser feita com observância simultânea do disposto no
art. 18, "caput", da Constituição mineira e no art. 17 da Lei Federal n°
8.666, de 21/6/93. Tais dispositivos estabelecem que a transferência
de titularidade deve satisfazer o interesse público, e a norma
autorizadora indicará o objeto da alienação e os limites a serem
observados para sua efetivação, desde que o bem não esteja
destinado ao serviço público.

Quanto ao primeiro quesito, entendemos ter sido atendido pelo
agente donatário, que promete destinar o imóvel para implementação
das funções administrativas do Poder Executivo local.

Correlato ao segundo, o Código Civil Brasileiro dispõe que apenas
podem constar do contrato civil de doação os bens públicos
disponíveis da administração (art. 100).

Dessa forma, cumpre-nos mencionar que integra os autos do
processo a Nota Técnica n° 7/2003, na qual está inscrito parecer
contrário proferido pela Secretaria de Planejamento e Gestão,
segundo o qual a Defensoria Pública do Estado necessita do imóvel
situado no Município de ltanhandu para sua instalação.

Dessa forma, não demonstrando o Executivo Estadual disposição
para alienar o bem, se editarmos norma autorizando-o a celebrar o
respectivo contrato, ela não seria eficaz. A futura lei não teria a sua
característica essencial de inovar o universo jurídico, restando inócua.

Em vista disso, temos de considerar inapropriada a autorização legal
para efetivar a aludida transferência de domínio.

rÃO
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 362/2003.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara - Leonídio Bouças - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 367/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Bilac Pinto, o projeto de lei em epígrafe,
oriundo do desarquivamento do Projeto de Lei n° 323/99, visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita de
Caldas o imóvel que especifica.

Foi publicado em 3/4/2003, no "Diário do Legislativo", e
encaminhado a esta Comissão, que o baixou em diligência ao
Secretário de Planejamento e Gestão, para que se manifestasse
sobre a medida. Na posse da resposta, este colegiado procederá,
agora, ao exame preliminar da matéria com relação aos aspectos
jurídico, constitucional e legal, conforme estabelece o art. 102, III, "a",
c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise visa autorizar o Poder Executivo a doar a

Santa Rita de Caldas o imóvel situado nesse município, no lugar
denominado Rio Claro, constituído de terreno com área de 1.300M2.

Salientamos que a medida proposta está sujeita, além do exigido
pelo art. 18 da Carta mineira, aos ditames da Lei Federal n° 8.666, de
21/6/93, que institui regras para licitações e contratos da
administração pública no âmbito dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos municípios. No caso em questão, é de
especial interesse o art. 17 dessa lei, por estabelecer que a alienação
de bens imóveis integrantes do patrimônio de tais entes, subordinada
à existência de interesse público devidamente justificado e não
estando eles afetados a finalidade administrativa especial, dependerá
de autorização legislativa.

O interesse público que envolve o negócio jurídico é condizente com
a destinação que o município pretende dar ao imóvel - oferecer
moradia à população lá fixada.
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Consultada a respeito da referida doação, a Secretaria de

Planejamento e Gestão manifestou-se contrariamente, uma vez que o
imóvel se encontra invadido, estando em tramitação na Advocacia-
Geral do Estado o processo de reintegração de posse ao patrimônio
do Estado.

Entretanto, o fato de o imóvel estar "sub judice" não impede a
transação, uma vez que o donatário tem conhecimento do fato e pode,
se for de seu interesse, prosseguir na lide até a reintegração da posse
ou, considerando a destinação a ser dada ao imóvel, legitimar o
domínio das pessoas ali instaladas.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que disciplinam
a matéria, não encontramos óbice constitucional ou legal à sua
tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 367/2003.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara - Gustavo Valadares - Leonidio Bouças.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°462/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei n° 659/99, a proposição em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter
ao Município de São Romão o imóvel que menciona.

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

Fundamentação
Trata o projeto de autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao

Município de São Romão o imóvel constituído de terreno urbano com
área de 2400m 2, doado ao Estado por esse município, em 1961, com
a finalidade expressa na escritura pública de doação de se construir
no local um grupo escolar, sujeitando sua reversão ao patrimônio do
doador, se não fosse cumprida tal finalidade.
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Cabe ressaltar, contudo, que essa cláusula de reversão foi
posteriormente suprimida mediante alteração do instrumento público.
Isso implica que a pretendida transferência de domínio ao patrimônio
municipal não se ajusta à modalidade de reversão, como foi proposto
no art. 1 0 do projeto, e sim à de doação.

Na .ordem constitucional, há que se ressaltar o estatuído pelo art. 18
da Constituição mineira, que exige autorização legislativa para a
aquisição onerosa e alienação de bens imóveis públicos. No plano
infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, prevê a
necessidade de subordinação do contrato ao atendimento do
interesse público.

Cabe esclarecer que, solicitada a se manifestar sobre a
conveniência da pretendida transferência de domínio do bem público,
a Secretaria de Planejamento e Gestão declara-se, mediante a Nota
Técnica n° 15/2003, contrária à medida, pois a PMMG pretende
construir sede própria no imóvel.

A proposição é de caráter meramente autorizativo, e de outra
maneira não poderia ser, pois trata de um ato reservado
exclusivamente ao Governador, uma vez que o art. 90, inciso XIV, a
ele atribui a competência privativa de dispor sobre a organização e a
atividade do Poder Executivo.

Isso implica que, se a proposição em exame vier a tornar-se lei,
aquela autoridade, por dispor de poder discricionário na tomada de
ações administrativas, adotará ou não a medida nela
consubstanciada. E, diante da manifestação negativa da Secretaria de
Planejamento e Gestão, o cedo é que a futura lei se tornará inócua.

Dessa forma, este relator entende não ser razoável contrariar as
diretrizes traçadas pelo Poder Executivo, pelo que a proposição não
deve prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 462/2003.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Gustavo

Valadares - Leonídio Bouças - Maria Tereza Lara.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°463/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade e decorrente do
desarquivamento do ex-Projeto de Lei n° 2.143/2002, a proposição em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar. ao
Município de Cássia o imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 414/2003 e
distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de autorizar o Poder Executivo a doar imóvel

constituído de terreno urbano edificado, com área aproximada de 32m
de frente por 80m de fundo, situado no Município de Cássia, doado ao
Estado pelo ente municipal, em 1904, sem constar qualquer gravame
no instrumento público de transferência de domínio.

Cabe esclarecer que, de acordo com o art. 2° do projeto, o imóvel se
destina a abrigar a sede da Câmara Municipal.

O art. 18 da Constituição mineira exige a autorização legislativa para
a alienação de bens imóveis públicos e, no plano infraconstitucional, o
art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37,
XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e
contratos da administração pública, acrescenta a necessidade de
subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Cabe esclarecer que, solicitada a se manifestar sobre a
conveniência da pretendida transferência de domínio do bem público,
a Secretaria de Estado dePlanejamento e Gestão declara-se,
mediante a Nota Técnica n° 16/2003, contrária à medida, pois a
Polícia Civil do Estado, órgão ao qual o imóvel está vinculado, tem
interesse em sua utilização.

A proposição é de caráter meramente autorizativo e não poderia ser
de outra maneira, pois trata de um ato reservado exclusivamente ao
Governador, uma vez que o art. 90, inciso XIV, a ele atribui a
competência privativa de dispor sobre a organização e a atividade do
Poder Executivo.

Isso implica que, se a proposição em exame vier a tornar-se lei,
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aquela autoridade, por dispor de poder discricionário na tomada de
ações administrativas, adotará ou não a medida nela
consubstanciada. E, diante da manifestação negativa da Secretaria de
Planejamento e Gestão, a futura lei se tornará inócua.

Dessa forma, esta Comissão entende não ser razoável contrariar a
manifestação. do Poder Executivo, pelo que a proposição não deve
prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 463/2003.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Gustavo

Valadares - Leonídio Bouças - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°529/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, oriundo do Projeto de Lei n° 2.223/2002, é
de autoria da Deputada Maria Olivia e tem por escopo autorizar o
Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de
Lagoa da Prata.

Desarquivado, foi publicado em 4/4/2003, no "Diário do Legislativo",
e encaminhado a esta Comissão, que deverá proceder ao exame
preliminar da matéria com relação aos aspectos jurídico, constitucional
e legal, conforme estabelece o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei sob comento objetiva transferir bem público do

Estado para o Município de Lagoa da Prata, constituído de terreno
edificado com área de 13.450m2, com a finalidade de destiná-lo a
abrigar instalações para implantação do Programa Horta Comunitária.

Cumpre esclarecer que a autorização legislativa, controle sobre os
atos do Poder Executivo exercido "a priori" por este parlamento, vem
atender aos preceitos do art. 18 da Carta mineira e do art. 17 da Lei
Federal n°8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal e institui normas para licitação e contratos da
administração pública.

Essas normas exigem como requisito para se conferir a autorização
legislativa o atendimento ao interesse público, que se traduz, neste
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caso, no esforço do Executivo local em implantar o Programa Horta
Comunitária; entretanto, em resposta a consulta feita à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, gestora do patrimônio do
Executivo mineiro, obtivemos parecer contrário à doação, tendo em
vista o fato de o imóvel estar arrolado para alienação. Na nota técnica
encaminhada a esta Casa, é sugerido que seja celebrado um termo
de cessão de uso com o objetivo de implementar o Programa de
Mutirão pela Segurança Alimentar e Nutricional de Lagoa da Prata, no
qual deve constar cláusula vedando autorização para alienação.

De fato, a cessão de uso, ato administrativo do Poder Executivo que
autoriza o uso privativo de imóvel do patrimônio do Estado, mediante
contrato regulador das condições em que o uso se exercerá, pode
atenderás necessidades do Município de Lagoa da Prata.

Ademais, a proposição em análise é de caráter meramente
autorizativo, uma vez que trata de ato reservado exclusivamente ao
Governador do Estado, de acordo com o art. 90, XIV, da Constituição
do Estado, que a ele atribui competência privativa de dispor sobre a
organização e a atividade do Poder Executivo.

Assim sendo, não nos afigura razoável o prosseguimento da
tramitação da matéria nesta Casa, pois a futura lei, sujeita ao poder
discricionário do Governador do Estado, perderia sua capacidade de
inovar no universo jurídico, tornando-se inócua, por conseguinte,
antijurídica.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 529/2003.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Maria Tereza Lara -

Gustavo Valadares - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°566/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Fahim Sawan, por meio do projeto de lei em tela,
pretende seja autorizado o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Conceição das Alagoas o imóvel que especifica.

O projeto em referência foi publicado em 5/4/2003 e a seguir
distribuído a esta Comissão, que, em 15/5/2003, o baixou em
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diligência ao Secretário de Planejamento e Gestão. Após a sua
manifestação, compete a este colegiado examiná-lo preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a fazer reverter ao Município de Conceição das Alagoas o
imóvel constituído por um terreno com área de 2.822m 2, situado na
Rua Jerônimo Haydé de Souza Meio, nesse município.

Trata a proposição de conceder a prévia autorização legislativa ao
Poder Executivo para que ele possa transferir o domínio do bem já
mencionado, cumprindo a exigência estabelecida no art. 18 da
Constituição do Estado e no art. 17 da Lei Federai n° 8.666, de
21/6/93, que institui normas gerais para licitação e contratos da
administração pública, no âmbito dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos municípios.

A doação é um contrato de alienação pelo qual o doador, por mera
liberalidade, transfere de seu patrimônio bens ou vantagens ao
patrimônio de outrem, o donatário, que os aceita (arts. 538 e 539 do
Código Civil). Embora fundada na liberalidade do doador, pode ser
feita com encargos para o donatário, que fica obrigado a cumpri-los,
sob pena de constituir-se em mora por inadimplemento da obrigação
(arts. 395, 396 e 553 do Código Civil).

O direito credencia o doador a exigir judicialmente o bem quando em
mora o donatário, mas esse retorno ao seu patrimônio pode ser
realizado amigavelmente entre as partes, que podem comparecer ao
cartório e realizar o distrato. Se as partes do contrato forem pessoas
jurídicas de direito público, ocorrem duas exigências a mais: a
autorização legislativa e o atendimento ao interesse público.

Tendo em vista o fim primeiro do Estado, que é a realização do bem
comum, os seus haveres não podem estar à livre disposição da
vontade do administrador, que possui apenas o dever de curá-los e
guardá-los, satisfazendo os interesses da sociedade.

Uma vez que a administração não pode abdicar do interesse público
nem pode alienar, a que título for, os direitos que o corporificam, é
vedada a solução pacífica da reversão a que nos referimos sem que
seja autorizada pelo parlamento.
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O encargo é modalidade do ato jurídico que aparece,
ordinariamente, nos negócios gratuitos e restringe a vantagem do
beneficiado por força de uma obrigação que lhe é imposta. O não-
cumprimento dessa obrigação fundamenta a retomada ou a reversão
do bem doado.

No caso em análise, não consta encargo no registro do imóvel
doado ao Estado, por isso não cabe a sua reversão ao patrimônio
municipal, e sim doação.

Entretanto, a Secretaria de Planejamento e Gestão, ao responder a
nossa diligência, sugere a alteração do objetivo da proposição de
reversão para permuta com o imóvel do município, onde se encontram
instaladas a Delegacia de Polícia e a Cadeia Pública.

Aos autos do processo foi anexada nota técnica informando que a
Polícia Civil do Estado, a quem o imóvel pretendido pelo município
está vinculado, concorda em transferi-lo ao seu patrimônio como
permuta a ser formalizada em concordância com os termos que lhe
são próprios.

Nesse caso, é necessário proceder à avaliação prévia dos objetos a
serem permutados, o que será feito por órgão competente do Poder
Executivo.

Acrescentamos, ainda, que caberá à Comissão de Fiscalização
Financeira solicitar, em diligência à Prefeitura Municipal, seja
manifestada sua concordância sobre a permuta pretendida e seja
encaminhado o documento comprobatório de propriedade do imóvel a
ser permutado.

A par dessas considerações, cumpre-nos apresentar substitutivo à
matéria, valendo-nos da oportunidade para melhor adequá-la à
técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 566/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica com

o Município de Conceição das Alagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o imóvel de
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propriedade do Estado, constituído de terreno com área de
2.822m2 (dois mil oitocentos e vinte e dois metros quadrados),
matriculado sob o n° 1.612, a lis. 171 do Livro 2-E, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Conceição das Alagoas, com o
imóvel de propriedade do Município de Conceição das Alagoas,
situado na Rua Whady Nassif, n° 79, Centro,.nesse município, com
área de 1 .349,25 (mil trezentos e quarenta e nove vírgula vinte e cinco
metros quadrados), registrado sob o n° 5.930, a fls. 100v e 101 do
Livro 3-J, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Conceição das Alagoas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gustavo

Valadares - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°758/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o projeto de lei em análise
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica ao Município de Conceição da Aparecida.

Publicada no "Diário do Legislativo", de 29/5/2003, foi a matéria
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para apreciação.

Compete, agora, a este órgão colegiado proceder ao exame
preliminar da proposição quanto aos aspectos jurídico, constitucional e
legal, seguindo os ditames do ali. 102, III, "a", c/c o ali. 188, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei sob comento objetiva a transferência de bem público

do Estado para o Município de Conceição da Aparecida, constituído
de terreno urbano com área de 348m2 , com a finalidade de se
construir a sede da Igreja Evangélica Sara Nossa Terra.

A medida consubstanciada na proposição trata de uma das formas
de alienação de bem público, devendo estar em conformidade com os
preceitos de naturezas constitucional e administrativa que regem a
matéria.
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Na ordem constitucional, há que se ressaltar o estatuído pelo art.

18 da Constituição mineira, que exige a autorização legislativa para a
aquisição onerosa e alienação de bens imóveis públicos. No plano
infraconstitucional, devemos atentar ao que está prescrito no art. 17
da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, XXI,
da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da
administração pública.

O referido art. 17 estabelece que a alienação de bens do patrimônio
público será precedida de avaliação e, quando imóveis, dependerá de
autorização legislativa para órgãos da administração direta, entidades
autárquicas e fundacionais.

A avaliação - diga-se - será feita pelo órgão competente do Poder
Executivo e deverá constar no instrumento público de transferência de
propriedade.

Assim sendo, atendendo o projeto em análise aos preceitos legais
que disciplinam a matéria, não encontramos óbice à sua tramitação
nesta Casa.

Conclusão
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 758/2003.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonídio

Bouças - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 798/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Olinto Godinho, o projeto de lei em análise
pretende autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica à
Associação Comunitária Nossa Senhora da Conceição, localizada no
Município de Coluna.

A proposição em referência foi publicada no "Diário do Legislativo",
em 12/6/2003 e a seguir distribuída a esta Comissão, que, em
14/8/2003, baixou-a em diligência ao Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão. Após a sua manifestação, compete a este
colegiado examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.
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Fundamentação
A proposição sob comento tem o objetivo de autorizar o Poder

Executivo a doar à Associação Comunitária Nossa Senhora da
Conceição, situada no Município de Coluna, imóvel de propriedade do
Estado, constituído de área desapropriada, com 2.000m 2, que será
destinado à construção da sede da Creche Comunitária Cantinho da
Criança.

Devemos ponderar que, subjacente a qualquer forma de alienação
de bens de propriedade do Estado, deve haver o atendimento ao
interesse público e à autorização legislativa, exigências essas
contidas no art. 18, "caput", da Constituição mineira e no art. 17 da Lei
Federal n°8.666, de 21/6/93, cujos preceitos regulam a matéria.

Ponderamos ainda que, além dessas exigências, o objeto da doação
não pode estar afetado ao uso comum do povo, nem ao atendimento
de finalidade administrativa especial.

Na diligência encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão, gestora do patrimônio do Executivo mineiro, obtivemos
resposta desfavorável à doação, porque a Advocacia Geral do Estado
tem-se posicionado de forma contrária às doações de imóveis para
entidades de direito privado, com o fim de preservá-los. Segundo a
Nota Técnica n° 56/2003, ao sair do domínio público, os bens perdem
a imprescritibilidade que lhes é garantida pelos arts. 183 e 191 da
Constituição Federal. Passando ao domínio privado, podem responder
pelo passivo das entidades e ficam sujeitos a execuções e até mesmo
à prescrição aquisitiva em favor de terceiros que venham a residir em
parte do imóvel. Além disso, as associações mantêm em seus
quadros empregados regidos pela CU, o que torna possível a
penhora e o leilão do imóvel, em decorrência de possível ação
trabalhista.

Assim, considerando que a proposição em tela refere-se a mera
autorização do Legislativo, sem implicar necessariamente a
transferência de domínio, a futura lei pode vir a tornar-se inócua. A
norma assim editada perderia, então, sua característica essencial de
modificar a ordem jurídica já existente e a de vincular condutas.

Em decorrência disso, julgamos razoável a não-tramitação do
projeto nesta Casa.

Conclusão
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Pelas razões expostas, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucional idade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 798/2003.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora -

Leonídio Bouças - Gustavo Valadares.
PARECER PARA 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.265/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela visa a
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Mariana o imóvel
que especifica.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 27/11/2003, foi a matéria
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição sob comento de conferir a necessária

autorização legislativa para que se possa fazer transferência ao
patrimônio do Município de Mariana, da titularidade de bem imóvel
público, constituído de terreno com área de 900,00m2. De acordo com
o parágrafo único do seu art. 1 0 , no imóvel será construído um Centro
de Referência do Idoso.

A autorização legislativa é uma das formas de controle político que
este Poder exerce previamente sobre os atos do Executivo e é
requisito essencial para a realização do contrato de doação, estando
prevista no art. 18 da Constituição do Estado.

A Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, XXI,
da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da
administração pública, no art. 17, estabelece as normas que deverão
ser observadas para alienação de bens da Administração, merecendo
destaque o inciso 1, que impõe a necessidade de autorização
legislativa quando se tratar de alienação de bem imóvel.

Resta claro que a autorização deste parlamento para que se possa
celebrar contrato de doação de imóvel entre entes federativos está
condicionada à existência de interesse público, que se traduz, neste
caso, no esforço do Executivo local em construir um Centro de
Referência do Idoso, atendendo, assim, à demanda da coletividade.
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Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o

respectivo contrato deve estar revestido de garantias, que, no caso,
estão previstas no art. 2 0 do projeto em questão, que estabelece o
retorno do bem ao patrimônio da entidade doadora se, no termo
avençado, não lhe for dada a destinação prevista.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.265/2003.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonídio

Bouças - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.282/2003

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela
dispõe sobre a divulgação de dados sobre veículos e dá outras
providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 5/12/2003, foi o projeto
distribuído, preliminarmente, à Comissão de Constituição de Justiça,
que perdeu o prazo para emitir seu parecer.

Cabe agora a esta Comissão opinar sobre a matéria.
Fundamentação

O projeto em tela visa a estabelecer procedimentos de julgamento
de infrações de trânsito, no caso de multas atribuídas a veículos
destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de
fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, bem como a
veículos furtados, roubados ou extorquidos, desde a data de
comunicação do fato até a do efetivo retorno à normalidade da posse
ao proprietário. De acordo com o autor, a proposição pretende dar
vazão aos princípios da transparência, da presunção de verdade dos
atos públicos e da economicidade nos procedimentos de julgamentos
de infrações de trânsito.

A primeira intenção contida na proposição é isentar de multas
veículos como ambulâncias e viaturas policiais que, por estado de
necessidade, cometam alguma infração de trânsito. Esse é objetivo do
art. 20 da proposição, que trata do principio de presunção de
veracidade quanto à circulação de determinada categoria de veículos.
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Nesse sentido, o ad. 29 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB -
determina que os veículos destinados a socorro de incêndio e
salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e
as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre
circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência
e devidamente identificados. por dispositivos regulamentares de
alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente.

A segunda intenção do projeto; constante no seu art. 3 0 , é isentar do
pagamento de multa, independentemente de recurso, os proprietários
de veículos furtados, roubados ou extorquidos, desde a data de
comunicação do fato até a do efetivo retorno à normalidade da posse
ao proprietário. Estabelece ainda que a existência de multas
vincendas ou sob recurso não impede a alienação do veículo.

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

1.282/2003.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Célio Moreira, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Laudelino

Augusto.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.294/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.294/2003
institui a carreira dos profissionais da Educação Básica do Estado de
Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 11/12/2003, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Foi aprovado
requerimento solicitando que o projeto fosse também apreciado pela
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.

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

Fundamentação
Do legislador esperam-se as mesmas virtudes que o famoso

processualista Carnelutti recomenda aos juízes e às partes dos
processos judiciais, ao refletir sobre a relação entre processo e tempo
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na seguinte passagem:

"O processo dura; não se pode fazer tudo de uma única vez. E
imprescindível ter-se paciência. Semeia-se, como faz o camponês; e é
preciso esperar para colher-se. Ao lado da exigência de atencão,
coloca-se a paciência entre as virtudes inafastáveis do juiz e das
partes. Infelizmente estas são impacientes por definição; impacientes
como os doentes, visto que também sofrem. Uma das tarefas dos
defensores é aquela de inspirar-lhes paciência." (citado por José
Rogério Cruz e Tucci, Tempo e processo, Ed. Revista dos Tribunais,
São Paulo, 1999, p.27. Grifos nossos).

De fato, notadamente diante de proposições complexas, deve-se ter
paciência e atenção, porque os problemas técnicos não se revelam de
forma imediata, mas na medida em que se busca compreender as
razões e a lógica de cada dispositivo, bem como as implicações da
integração da proposição ao ordenamento jurídico vigente,
confrontando-o com as Constituições Federal e Estadual e com as leis
complementares e ordinárias em vigor, o que nos exige atenção,
paciência e muito diálogo.

Neste parecer, antes de adentrar na análise da proposição, faz-se
necessário resolver uma questão preliminar, que diz respeito à
compatibilidade dos planos de carreira com o estatuto dos
funcionários.

Com efeito, estabelece a Constituição Estadual, em seu art. 65, § l,
que se consideram leis complementares o Estatuto dos Servidores
Públicos Civis e o Estatuto dos Servidores Públicos Militares. A
proposta de conferir "status" de lei complementar a essas matérias
constava já do anteprojeto de Constituição Estadual que este relator
teve a honra de apresentar à comissão competente durante a
constituinte estadual. Não foi formulada qualquer emenda visando a
alterar a mencionada proposta, o que sugere a existência de
consenso, naquele momento histórico, sobre a matéria.

Contudo, antes da promulgação da Constituição Estadual já
vigorava a Lei n° 869, de 5/7/52, que contém o estatuto dos
funcionários públicos.

Ora, no momento da promulgação da Constituição, a legislação
vigente anteriormente pode sofrer dois efeitos: ou é revogada, quando
contrária ao disposto no texto constitucional, ou é por este
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recepcionada. Vale aqui fixar o sentido do instituto da recepção,
invocando a lição de Norberto Bobbio:

"A recepção é um ato jurídico com o qual o ordenamento acolhe e
torna suas as normas de outro ordenamento, onde tais normas
permanecem materialmente iguais, mas não são mais as mesmas
com respeito à forma" (Norberto Bobbio, Teoria do Ordenamento
Jurídico. Brasília, ed. UnB, 1997, p. 177)

Assim, a mencionada lei estadual, o estatuto dos funcionários
públicos civis do Estado de Minas Gerais, foi recepcionada na forma
de Lei Complementar. Fenómeno similar ocorreu com o Código
Tributário Nacional, que foi instituído pela Lei n° 5.172, de 25/10/66,
mas foi recepcionado na forma de lei complementar nos termos do art.
146 da Constituição Federal. Há, todavia, uma diferença básica: a
Constituição da República destacou o conteúdo em matéria tributária
que adquire estatuto de lei complementar, de forma que apenas parte
da referida lei federal foi recepcionada como lei complementar. A
Constituição do Estado não mencionou algumas matérias sobre
servidor, mas todo o estatuto deve ser lei complementar, o que
confere à matéria maior estabilidade, na medida em que se exige
quórum de maioria absoluta para sua alteração.

Não há controvérsia em torno do entendimento de que o estatuto
dos servidores e os planos de carreira são diplomas legais distintos,
podendo-se exemplificar com a Lei Federal n° 8.112, de 1990, que
estabelece o estatuto do servidor público federal e reconhece, em seu
art. 237, entre outros, a existência de leis específicas para
normatização dos planos de carreira para as diversas categorias de
servidores federais.

No âmbito federal, contudo, tanto o estatuto quanto os planos de
carreiras são leis ordinárias, de forma que, se algum plano de carreira
aprovado posteriormente ao estatuto o contradisser, regras básicas de
interpretação resolvem o conflito: ou a regra nova revoga a anterior,
ou a regra especifica (de uma carreira) apenas excepciona a regra
geral (do estatuto), o que seja mais apropriado para o caso. No âmbito
estadual, não se pode adotar o mesmo caminho, porque, como já se
disse, o estatuto é lei complementar, cujas regras não podem ser
revogadas ou excepcionadas por lei ordinária. Ocorre que estatuto e
planos de carreira mantêm pontos de intercessão, são diplomas legais
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integrados, não podendo ser tratados de forma estanque.

Somos, pois, forçados a enfrentar tormentosa questão de direito
constitucional, que reside em saber se há relação de hierarquia entre
a lei complementar e a lei ordinária. Autores como Michel Temer, Luiz
Alberto David de Araujo e Vidal Serrano Nunes Junior sustentam que
não existe hierarquia. entre tais espécies normativas, porque a
Constituição lhes atribui matérias distintas sobre as quais incidem.
Manoel Gonçalves Ferreira Filho e Alexandre de Moraes, entre outros
tantos, reconhecem, por sua vez, a relação de hierarquia. Embora, de
fato, a Constituição da República estabeleça previamente as matérias
que serão objeto de cada espécie normativa, essas matérias não são
separadas de forma estanque, exigindo, por exemplo, que, ao se
editarem leis ordinárias sobre matéria tributária, respeitem-se os
limites estabelecidos pelas normas instituídas pelo Código Tributário
Nacional.

Assim, os planos de carreiras, que, repita-se, são leis ordinárias,
devem respeitar as regras estabelecidas no estatuto dos servidores,
que foi recepcionado na forma de lei complementar. E, no caso em
exame, isso não acontece: alguns dispositivos constantes nos planos
de carreira, notadamente as definições e as regras de concurso
público, não se harmonizam com o disposto no estatuto. Todavia, o
Governador do Estado enviou a esta Casa o Projeto de Lei
Complementar n° 52/2004, propondo os ajustes necessários ao
Estatuto dos Funcionários Públicos.

Coloca-se, contudo, um importante alerta: a aprovação dos planos
de carreira fica condicionada à promulgação do referido projeto de lei
complementar, de forma que esta Casa deve assegurar harmonia e
coerência entre essas proposições que disciplinam a relação entre os
servidores e o Estado.

O Projeto de Lei Complementar n° 5212004 estabelece os conceitos
de quadro de pessoal, nível, grau, entre outros. Optamos por manter
esses conceitos na proposição em exame, tendo em vista o propósito
de assegurar a coesão interna do diploma legal que conterá o plano
de carreira dos profissionais da educação básica. Essa é a orientação
contida no art. 10 do Projeto de Lei Complementar n°50, de 2003, que
dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do
Estado de Minas Gerais, em tramitação nesta Casa.
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Resolvida essa questão de ordem preliminar, passamos à análise
dos demais aspectos da proposição em exame.

Visando ao cumprimento do disposto no art. 5 0 da Emenda à
Constituição do Estado n° 57, de 2003, o qual estabeleceu que o
Poder Executivo apresentaria os projetos de lei contendo os planos de
carreira de seus servidores até 31 de dezembro de 2003, o
Governador do Estado expediu o Decreto n° 43.576, de 9/9/2003,
traçando as diretrizes para a elaboração dos referidos planos de
carreira antes de encaminhá-los a esta Casa. Dessa forma, pretende-
se adotar diretrizes comuns a todas a carreiras, bem como fixar com
precisão o número de cargos existentes no Poder Executivo. Nessa
fase, o processo de elaboração dos planos de carreira no Executivo
incluiu uma etapa de negociação com representantes dos servidores.
Assim, embora os planos de carreira tenham diretrizes e estruturas
comuns, apresentam variações, em decorrência da participação dos
representantes das diversas categorias de servidores e das
especificidades de cada área.

Apesar de se pretender, com a reorganização das carreiras dos
servidores, inaugurar uma nova fase na gestão de pessoal do Poder
Executivo, haverá servidores em quatro situações funcionais distintas,
em decorrência de duas opções independentes entre si que os
servidores deverão fazer, a saber:

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

b) o projeto em exame, por sua vez, possibilita que o servidor opte
por permanecer na carreira em que já se encontra ou por mudar para
a nova carreira. Essa possibilidade cria, no quadro de servidores,
situações distintas.

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

- nova carreira e adicional de desempenho;
- nova carreira e vantagens relativas ao tempo de serviço;
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- carreira atual e adicional de desempenho;
- carreira atual e vantagens relativas ao tempo de serviço.
Entendemos que a possibilidade de escolher entre a carreira atual e

a nova pode ser incompatível com o princípio da eficiência, pois, em
carreiras distintas, teremos servidores com as mesmas atribuições, o
que dificulta a gestão de pessoal. Apesar disso, não proporemos a
supressão da medida, por entender que tal opção reflete um princípio
democrático na política de pessoal, uma vez que não impõe
mudanças aos servidores. Vale registrar a expectativa de que as
comissões de mérito examinem a fundo a questão, uma vez que a
opção prevista na proposição em causa pode dificultar a gestão de
pessoal e dividir as categorias dos servidores.

Vale destacar algumas linhas que nortearam a elaboração dos
planos de carreira. Verifica-se que, como regra, propõe-se a redução
do número de carreiras, reunindo profissionais com atribuições
assemelhadas e graus de complexidade similares. Assim, na proposta
de carreiras para o Grupo de Atividade da Educação Básica, todas as
atuais modalidades de cargos, que são em número de 85, serão
transformadas em apenas 8, cada uma das quais estruturada em uma
carreira específica, conforme a exposição de motivos formulada pelo
Governador do Estado. Por exemplo: se hoje existem 16 modalidades
de cargos de professor organizados em distintas carreiras, propõe-se
uma única carreira para Professor de Educação Básica, dada a
identidade da atividade profissional. Tem-se, com freqüência,
questionado a constitucionalidade desse procedimento, contido em
todas as proposições de planos de carreira encaminhadas a esta
Casa, uma vez que pode ser utilizado como acesso ou provimento
derivado, ou seja, o ingresso em carreira distinta, para a qual o
servidor não prestou concurso, burlando a exigência constitucional.

A matéria é permanentemente discutida por administradores
públicos, juristas e, sobretudo, pelo Supremo Tribunal Federal. A Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 2.335, por exemplo, que
questionava a lei catarinense que extinguiu os cargos e as carreiras
de Fiscal de Tributos Estaduais, Fiscal de Mercadorias em Trânsito,
Exator e Escrivão de Exatoria e criou, em substituição, o cargo de
Auditor Fiscal da Receita Estadual, determinando o aproveitamento
dos ocupantes de cargos extintos em classes de nova carreira, foi
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julgada improcedente. Tomou-se como base o voto do Ministro
Gilmar Mendes, que vê "correspondência e pertinência" temática entre
os cargos extintos e a nova carreira. A posição divergente dos
Ministros Carlos Velloso e Maurício Corrêa (Relator), vencidos na
votação, revela que sequer no Supremo Tribunal Federal há consenso
sobre a matéria.

Para que se reúnam diversos profissionais numa mesma carreira é
preciso que haja semelhança entre suas atribuições e que estas
tenham um grau de complexidade similar. Salvo situações muito
evidentes, essas variáveis não podem ser avaliadas pelo juízo da
constitucionalidade, merecendo análise de mérito.

As modernas teorias da interpretação insistem que o contexto social
é parâmetro para a adequada compreensão da legislação e, por
conseguinte, das propostas de sua alteração. Convém salientar que a
tendência da organização do trabalho na sociedade pós-industrial é a
de profissionais que tenham competência para desenvolver um
número maior de atribuições, reduzindo e dissolvendo as fronteiras
entre as profissões. Considerando a posição do STF no caso citado e
o contexto social mencionado, pode-se dizer que a redução do
número de carreiras não é, em tese, inconstitucional, mas é
necessário dizer que cada caso merecerá particular análise por parte
desta Comissão e pelas de mérito, a fim de verificar a
"correspondência e pertinência temáticas", para usar a expressão do
Ministro Gilmar Mendes, ou "a natureza e a complexidade do cargo",
nos termos do inciso II do art. 37 da Constituição da República. Na
análise das transformações propostas no projeto em exame, não se
verifica, de plano, junção de carreiras que não atenda aos requisitos
apresentados.

Todas as carreiras, se aprovadas conforme foi proposto, serão
estruturadas segundo dois padrões - níveis e graus -' em que o
servidor evoluirá mediante promoção e progressão, respectivamente.
O quantitativo desses padrões apresenta pequena variação, de
acordo com os planos de carreira, mas a evolução sempre dependerá
da avaliação de desempenho.

Os níveis mantêm vínculos com a titulação do servidor, embora se
admita, no caso das carreiras do Grupo de Educação, a promoção a
determinados níveis sem a respectiva titulação acadêmica em pós-
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graduação, por meio da aprovação em exame de certificação
ocupacional.

Outrossim, em relação à observância da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000),
particularmente dos seus arts. 16, 17 e 21, os quais exigem que a
criação de cargos públicos seja acompanhada da estimativa do
impacto financeiro-orçamentário da proposta e da demonstração da
origem dos recursos, acompanha o projeto o demonstrativo de que
não haverá aumento da despesa pública com a criação ou
transformação dos cargos, já que outros cargos serão extintos, o que
compensará os gastos.

Feitas essas considerações de ordem geral, passamos à análise
pormenorizada da proposição em exame, que merece
aperfeiçoamentos pontuais.

Primeiramente, o art. 50 traz, em seu inciso 1, a definição de sistema
estadual de educação. Considerando que esse conceito não é
utilizado novamente na proposição e que não é empregado com o
mesmo sentido a ele atribuído pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei n° 9.394, de 20/12/96), parece-nos adequada
a supressão do dispositivo, razão pela qual apresentamos a Emenda
n° 1.

Recomenda-se seja dada uma redação melhor ao art. 21, pois
repete, em parte, o disposto no art. 20, o que exigirá uma sobrecarga
de trabalho de hermenêutica do futuro aplicador para lhe atribuir
sentido inovador, deixando margem a controvérsia. Segundo esse
dispositivo, "a primeira promoção e a segunda progressão somente
poderão ocorrer após a conclusão e comprovação de aptidão no
estágio probatório". Ora, no que tange à progressão, o dispositivo
seria inútil, porque o art. 20 já estabelece que o posicionamento no
segundo grau ocorrerá após a conclusão do estágio probatório; não se
pode, portanto, supor que a segunda progressão possa ocorrer antes
da conclusão do estágio probatório. Infere-se que a melhor
interpretação do art. 21, considerando uma leitura sistêmica e não
literal é de que o interstício de tempo necessário para a primeira
promoção e a segunda progressão inicia-se com a conclusão do
estágio probatório. Propõe-se ajustar o texto a tal interpretação,
evitando controvérsia futura. Ademais, essa alteração representa uma
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padronização com as demais carreiras, atendendo ao principio da
isonomia, uma vez que, neste ponto, não há fato justificando a
diferença entre as carreiras. Eis o fundamento da Emenda n° 2.

Por sua vez, § 8° do art. 35 menciona a "opção a que se refere o
'caput' deste artigo". Ora, a mencionada a opção é tratada no § 2°, e
não no "caput" do artigo, merecendo emenda o dispositivo, para
facilitar o entendimento da proposição nas fases posteriores de sua
tramitação. Assim, apresentamos a Emenda n° 3.

Por fim, com o mesmo propósito, faz-se necessário aperfeiçoar a
redação do art. 42, para que os destinatários da norma entendam o
comando com mais facilidade, reduzindo a possibilidade de
controvérsia quando da aplicação da norma. A norma visa a evitar que
o servidor deixe de fazer novo concurso público para outra carreira no
Estado de Minas Gerais porque a remuneração inicial nessa carreira é
inferior ao que ele recebe do Estado. Nesse caso, a diferença entre o
que ele recebe e a remuneração inicial será paga como vantagem de
natureza pessoal. Todavia, os adicionais a que o servidor faz jus por
seu tempo de serviço não podem compor essa vantagem, uma vez
que o art. 118 assegura ao servidor continuidade de percepção
desses adicionais, com a mesma natureza com que lhe foram
concedidos. Assim, apenas para melhorar o entendimento do
dispositivo em tela, apresentamos a Emenda n° 4.

Saliente-se que os indispensáveis ajustes de redação de que
necessita o projeto serão promovidos não por esta Comissão, como
ocorre via de regra, mas em fase posterior.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.294/2003 com
as Emendas n

o
s 1 a 4, que apresentamos a seguir.

EMENDA N° 1
Suprima-se o inciso 1 do art. 50.

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 21 a seguinte redação:
"Art. 21 - A contagem do prazo para fins da primeira promoção e da

segunda progressão terá início após a conclusão do estágio
probatório, desde que o servidor tenha sido aprovado.".

EMENDA N°3
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Dê-se ao § 80 do art. 35 a seguinte redação:
"Art. 35 - .............
§ 8° - O quantitativo de cargos efetivos das carreiras de que trata

esta lei constante do art. 20 não será reduzido em decorrência da
opção a que se refere o § 2° nem da extinção prevista no § 40 deste
artigo.".

EMENDA N°4•
Dê-se ao art. 42 a seguinte redação:
"Art. 42 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo

do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de
concurso público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo
de carreira dos profissionais de educação básica, com jornada
equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração, incluídos
adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à
remuneração do cargo de carreira instituída por esta lei, poderá
perceber a diferença a título de vantagem pessoal nominalmente
identificada, sujeita exclusivamente à revisão geral da remuneração
dos servidores estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no "caput"
deste artigo, não serão computados os adicionais a que se refere o
art. 118 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.".

Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Maria

Tereza Lara - Ana Maria Resende - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.312/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por meio da Mensagem n° 137/2003, o Governador do Estado fez
remeter a esta Casa o projeto de lei em tela, que objetiva autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Três Pontas o imóvel que
especifica.

Cumprindo as formalidades regimentais, o projeto foi examinado
preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Agora, cabe a esta Comissão apreciar a matéria sob a ótica da
fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 188, c/c o
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art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar imóvel ao Município de Três Pontas, que será
destinado ao funcionamento de estabelecimento com finalidade
educacional ou finalidade social. Isso vem atender ao interesse da
sociedade, cuja vontade, desde que não fira as leis, deve sempre
prevalecer nos negócios realizados com os bens públicos.

A autorização legislativa decorre da exigência consignada na Lei
Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,
especificamente no § 20 de seu art. 105, ao estabelecer que a
movimentação dos valores pertencentes ao erário só pode ser
realizada com a referida autorização.

A par do interesse coletivo revestindo a medida, há de se notar,
ainda, que ela não acarretará nenhum ônus para o Estado.
Representa, a bem da verdade, uma redução do ativo permanente do
Tesouro, mas isso será amplamente compensado pelos benefícios
que a transação proporcionará à comunidade.

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

1.312/2003 no 1° turno.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - Mauro Lobo, relator - Doutor Viana -

Sebastião Helvécio - José Henrique - Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.328/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe
cria o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados
de Morte no Estado - PPCAAM -, cria o Conselho Gestor do Programa
e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 20/12/2003, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para receber parecer.
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Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser

analisado quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto cria o PPCAAM, voltado para a proteção especial de

crianças e adolescentes ameaçados de morte em virtude de
envolvimento com atos infracionais ou vítimas ou testemunhas de
crimes ou de atos delituosos. O Programa tem como objetivos
contribuir para garantir a vida e a integridade física e psicológica de
crianças e adolescentes ameaçados de morte. O projeto cria, também,
o Conselho Gestor, vinculado à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes, órgão que será responsável pela
direção do Programa.

De início, lembramos que a elaboração e a execução de programas
são atividades administrativas e estão inseridas na competência
material do Estado, cabendo ao Poder Executivo, estruturado como o
detentor dos instrumentos apropriados para criar programas
governamentais sujeitos a procedimentos técnicos, a competência
para instituir esse tipo de ação.

Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal, reafirmando que o nosso
sistema jurídico se baseia no principio da separação dos Poderes e
que cada Poder tem funções e prerrogativas próprias, definidas pela
Constituição Federal, decidiu que apenas os programas previstos na
Constituição, bem como os que impliquem investimentos ou despesas
para ente da Federação, necessariamente inseridos nos seus
respectivos orçamentos, devem ser submetidos ao Legislativo. Dessa
forma, com exceção das hipóteses citadas, planos ou programas não
precisam ser submetidos pelo Poder Executivo ao Parlamento,
porque, sendo muitos deles atividades típicas da Administração, o
exercício das funções daquele Poder ficaria inviabilizado.

Além disso, os planos e programas de governo devem compor a Lei
do Orçamento Anual sob as rubricas próprias e com os recursos
correspondentes devidamente especificados. Assim, o momento
jurídico-político próprio para os parlamentares mineiros intervirem na
gestão administrativa do Estado deve se dar quando da apreciação,
discussão e modificação da Lei Orçamentária Anual, ocasião em que
emendas introdutórias ou ampliativas desses tipos de programas e
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projetos poderão ser apresentadas pelos Deputados. Lembramos
que a Constituição do Estado, no seu art. 161, inciso 1, veda o início
de programa ou projeto não incluído na Lei do Orçamento Anual.

Acrescente-se que, segundo a Lei Complementar Federal n° 101, de
2000, a Lei da Responsabilidade Fiscal, o aumento de despesa
gerado por projeto de ação governamental deverá estar acompanhado
da estimativa do seu impacto financeiro no orçamento do exercício em
que entrar em vigor e nos dois subseqüentes, além da declaração do
ordenador de despesa de que o aumento tem adequação
orçamentária e financeira com a Lei do Orçamento Anual e
compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Outro vício de inconstitucionalidade que apontamos consiste na
ausência de novidade jurídica de parte da essência do projeto. Em se
tratando de ato normativo originário, emanado do Poder Legislativo, a
lei, no seu sentido estrito, tem por fim a edição de direito novo. No
caso, já existem duas leis estaduais que contemplam a quase
totalidade da matéria. Nesse particular, destacamos a Lei n° 13.188,
de 20/1/99, que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às
vítimas de violência no Estado e dá outras providências. Seu teor
alcança todas as pessoas, incluindo as crianças e os adolescentes,
vítimas de qualquer tipo de violência, a exemplo de crimes ou de
outros atos delituosos. Além dessa, citamos a Lei n° 13.495, de
5/4/2000, que institui o Programa de Proteção a Vítimas e
Testemunhas de Infrações Penais. Seu objetivo é garantir proteção às
pessoas, inclusive as crianças e os adolescentes que estejam sendo
ou possam vir a ser coagidos ou ameaçados por sua colaboração
direta ou indireta em investigação criminal ou processo penal. Essa
proteção se estende ao cônjuge ou companheiro, aos parentes
consangüíneos, afins ou por adoção e aos dependentes da vítima, da
testemunha ou do agente público envolvido na investigação ou no
processo penal.

Temos a destacar, ainda, as falhas pontuais do projeto, que
alcançam praticamente todos os seus dispositivos, conforme veremos
a seguir.

O "caput" do art. 20 do projeto mostra-se inócuo, porque repete o art.
2° da Lei n°8.069, de 13/7/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
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e do Adolescente e dá outras providências.

Também o art. 31 da proposição se mostra inócuo, uma vez que
trata de matéria já prevista na Constituição Federal, haja vista o
disposto no "caput" do seu art. 25 e no inciso XV, conjuntamente com
o § 1 0 do art. 24 da Carta Magna.

O art. 40 do projeto cuida de tema já abordado no art. 3 0 da Lei n°
13.188, de 1999, que prevê a reparação de danos físicos e materiais,
a execução de plano de auxílio e de manutenção econômica para as
vitimas, testemunhas e seus familiares, além de alimentação para
lesionados e seus dependentes e do apoio a programas pedagógicos
para readaptação social da vítima, entre outras medidas. A garantia
dos direitos da criança e do adolescente está devidamente prevista no
Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no seu Título
VII, que trata "Dos Crimes e Das Infrações Administrativas", arts. 225
a 258, que estabelecem os crimes e as infrações administrativas
ocorridos em razão do descumprimento da lei e as respectivas
penalidades.

O art. 50 da proposição é inócuo à luz do disposto no art. 90, inciso
XVI, da Cada Política mineira, que já prevê, como competência
privativa do Governador do Estado, a celebração de convênio com
entidade de direito público ou privado.

Os ads. 60 ao 9°, 14, 15 e 17 ao 20, ao criar o Conselho Gestor do
Programa, estabelecer os seus membros e suas atribuições, além de
criar um grupo de trabalho no âmbito do Poder Executivo e também
prever suas atribuições, desacatam o princípio da separação dos
Poderes, previsto no art. 2 0 da Cada Magna, e contrariam a reserva
de iniciativa atribuída ao Governador do Estado para criar cargo e
função públicos na administração direta, bem como para estruturar
Secretaria de Estado e órgão autônomo, conforme previsto no art. 66,
inciso III, alíneas "b" e "e", da Cada Política mineira.

As matérias tratadas nos incisos do art. 10 do projeto, com exceção
do seu inciso IV, nada acrescentam ao disposto nos incisos III do art.
30 e II e III do art. 40, ambos da Lei n° 13.188, de 1999.

Os demais artigos do projeto, não destacados neste parecer, ficaram
prejudicados devido à perda parcial do objeto da proposição.

Nesse ponto, buscando aproveitar a parte da proposição não
prejudicada em face da existência de leis já tratando da matéria,
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apresentamos o Substitutivo n°1. Ele introduz na Lei n° 13.188, de
1999, as novidades jurídicas passíveis de aproveitamento, lembrando
que a proteção, o auxílio e a assistência, de que trata a mencionada
lei, serão oferecidos pelo Estado por meio dos seus órgãos ou
instituições competentes, conforme estabelece o seu art. 10.

Assim, buscamos preservar a idéia nova trazida pelo legislador, de
proteger a criança e o adolescente ameaçados de morte em virtude do
envolvimento com ato inf racional.

Conclusão
Em razão da fundamentação apresentada, concluímos pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n°
1.328/2003 na forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescenta incisos aos arts. 2 0 e 30 da Lei n° 13.188, de 20 de

janeiro de 1999.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - O art. 20 da Lei n° 13.188, de 20 de janeiro de 1999, fica

acrescido dos seguintes incisos:
"Art. 20 - ...........
V - a criança e o adolescente ameaçados de morte em virtude do

envolvimento com ato infracional;
VI - a pessoa com idade entre dezoito e vinte e um anos egressa do

cumprimento de medida socioeducativa.".
Art. 2° - O art. 3° da Lei n° 13.188, de 20 de janeiro de 1999, fica

acrescido dos seguintes incisos:.
"Art. 3°- ............
VII - oferecer apoio, orientação e encaminhamento a serviços

especializados para a criança e o adolescente ameaçados de morte,
bem como para seus familiares;

VIII - proporcionar escolta policial nos casos em que se verificar alto
risco para a criança e o adolescente, seus familiares e as entidades
envolvidas.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Gustavo

Valadares - Leonídio Bouças - Maria Tereza Lara.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°

1.330/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe

dispõe sobre o monitoramento e a identificação dos visitantes a
sentenciados e presos provisórios nas unidades prisionais e cadeias
públicas do Estado e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 20/12/2003, foi a matéria
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende que os estabelecimentos

prisionais e as cadeias públicas que abriguem sentenciados ou presos
provisórios tenham equipamentos informatizados, constituídos de
câmera digital e dispositivo para armazenamento de imagem, ou
equipamentos de reconhecimento biométrico, visando à identificação
dos visitantes, tanto na entrada quanto na saída.

Dispõe o projeto, também, que todos os visitantes, ao entrar,
deverão ser cadastrados nos bancos de dados do equipamento,
mediante a apresentação de documento de identidade original, para
efeito de comparação na saída, ao término da visita.

Estatui a proposição, outrossim, que tais formas de identificação não
eximem os visitantes de se submeter a outros procedimentos e
normas do sistema prisional, como revista pessoal e de objetos por
quaisquer métodos, inclusive raios X e detectores de metais.

Por fim, o projeto dispõe que os referidos equipamentos, inclusive os
aplicativos necessários ao seu funcionamento, poderão ser adquiridos
com recursos do Fundo Penitenciário Estadual.

A matéria insere-se entre as normas que regulam a execução penal,
as quais são de legislação concorrente da União e dos Estados, nos
termos do art. 24, 1, da Constituição da República.

De outra parte, dispõe a Carta mineira, em seu art. 10, VI, que
compete ao Estado manter e preservar a segurança e a ordem
públicas e a incolumidade da pessoa e do patrimônio.

Acrescente-se que inexiste óbice no que tange à iniciativa para
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deflagrar o processo legislativo, pois não se trata de nenhuma das
matérias previstas no art. 66 da Constituição Estadual.

Convém ressaltar que a medida preconizada no projeto se faz
necessária e imprescindível não somente para coibir as constantes
fugas, mas também para inibir a prática de ilícitos, como o tráfico de
drogas e de armas; entre outros.:,

Todavia, consideramos necessário aprimorar a proposição, a fim de
conferir mais clareza ao texto, que contém alguns vícios no que
respeita à técnica legislativa. Além disso, adentra em minúcias, ao
detalhar os equipamentos que deverão ser utilizados para
identificação dos visitantes, o que é recomendável não constar em lei,
mas em regulamento. Por essas razões, apresentamos, ao final deste
parecer, o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n ° 1.330/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a instalação de equipamentos para identificação dos

visitantes nos estabelecimentos penitenciários de regime fechado do
Estado.

Art. 1° - Serão instalados equipamentos para armazenamento de
imagem ou reconhecimento biométrico nos estabelecimentos
penitenciários de regime fechado do Estado, para a identificação dos
visitantes na entrada e na saída.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, consideram-se
estabelecimentos penitenciários de regime fechado as penitenciárias,
os presídios, as cadeias públicas e as seções independentes de
regime fechado de hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico.

Art. 20 - As imagens e os dados dos visitantes registrados pelos
equipamentos de que trata o art. 1 0 permanecerão arquivados por, no
mínimo, trezentos e sessenta dias.

Art. 3° - Os recursos para instalação dos equipamentos de que trata
o art. 1° serão oriundos do Fundo Penitenciário Estadual, instituído
pela Lei n° 11.402, de 14 de janeiro de 1994.

Art. 4° - O prazo para instalação dos equipamentos de que trata o
art. 1° é de um ano, contado da data de publicação desta lei.
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Parágrafo único - E vedado aos estabelecimentos penitenciários

de que trata o art. 10 os quais não tenham cumprido o prazo
estabelecido no "caput" deste artigo receber verba do Fundo
Penitenciário Estadual para qualquer outro fim, até que seja concluída
a instalação dos equipamentos de que trata esta lei.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias, contados da data de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Maria

Tereza Lara - Ana Maria Resende - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.357/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A Deputada Ana Maria Resende submete à apreciação desta Casa
o Projeto de Lei n° 1.357/2004, que dispõe sobre a Política Estadual
de Combate à Seca no Semi-Ando Mineiro e dá outras providências.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 19/2/2004 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102 do Regimento Interno.

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

Fundamentação
O projeto cria para o Estado a obrigação de instituir Política Estadual

de Combate à Seca no Semi-Ando Mineiro. Nos arts. 2°, 3° e 4 0, trata
das ações e dos objetivos dessa Política.

Na legislatura passada, esta Casa aprovou o Projeto de Lei n°
1.422/2001, do Governado do Estado, o qual converteu-se na Lei n°
14.721, de 15/1/2002, que cria o Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE - e dá outras providências.

Ao examinar a citada proposição, a Comissão de Administração
Pública observou a necessidade de o Estado instituir a autarquia
IDENE, mediante a transformação da Comissão de Desenvolvimento
do Vale do Jequitinhonha - CODEVALE - e a absorção das funções da
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Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas -
SUDENOR.

Com a extensão da área de atuação da autarquia federal
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE - ao
vale do Jequitinhonha, já não havia razão para a existência autônoma
da SUDENORe da, CODEVALE,. destinadas a tratar da articulação
com a mencionada entidade federal.

Com a edição da Medida Provisória n° 2.156, de 2001, que extinguiu
a SUDENE, instituiu a Agência de Desenvolvimento do Nordeste -
ADENE - e incluiu o vale do Mucuri na área de atuação dessa
autarquia, justificava-se, mais uma vez, a criação do IDENE, que tem
por finalidade precípua promover o desenvolvimento econômico e
social das regiões Norte e Nordeste do Estado.

Posteriormente, esta Casa aprovou a Lei n° 14.364, de 19/7/2002, a
qual autorizou o Executivo a contratar empréstimo de
US$15.200.000,00 com o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD -, destinados ao Projeto de Combate à
Pobreza Rural da Região Mineira do Nordeste - PCPR. Esses
recursos constituíram contrapartida do Estado à contrapartida das
comunidades beneficiárias e foram aportados em trabalho, materiais
ou espécie, da ordem de US$8.400.000,00.

Já nesta legislatura, foi instituída a Secretaria Extraordinária para o
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de
Minas.

Portanto, há um conjunto expressivo de medidas legais voltadas
para o combate aos efeitos da seca no semi-árido mineiro.

Nesse contexto, o projeto em tela poderia sugerir uma sobreposição
de ações e medidas adotadas no plano federal e, principalmente, no
estadual.

Entretanto, não há nenhum documento na legislação ordinária
estabelecendo, de forma articulada e detalhada, as diretrizes, os
objetivos e instrumentos, entre outras medidas correlatas, para o
Estado conduzir uma política que promova o desenvolvimento do
semi-árido mineiro.

A criação do IDENE e da citada Secretaria, a contratação de
empréstimo e a instituição da ADENE são ações de natureza
eminentemente executiva, que demonstram, sem sombra de dúvida, a
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intenção política de combater o flagelo da seca e das condições
precárias de desenvolvimento socioeconômico do Norte e do Nordeste
mineiro.

O Projeto de Lei n° 1.357/2004 supre, assim, uma lacuna legal e
atende ao princípio da regionalização administrativa de que trata o art.
41, II e III, da Constituição do Estado.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.357/2004.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Leonídio

Bouças - Maria Tereza Lara - Ana Maria Resende - Gustavo
Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.369/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o Projeto de Lei n°
1.369/2004 altera a Lei n° 7.772, de 8/9/80, que dispõe sobre
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/2/2004, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade. Para tanto, apensamos aos autos
cópias de inteiro teor das decisões do Supremo Tribunal Federal
manifestadas nos Recursos Extraordinários n os 247.028 e 263.378.

Fundamentação
O projeto de lei em tela, de iniciativa parlamentar, tem por objetivo

alterar os arts. 17 e 18 da Lei n° 7.772, de 8/9/80, que dispõe sobre
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, os quais têm a
seguinte redação:

"Art. 17 - Os pedidos de reconsideração contra pena imposta pela
Comissão de Política Ambiental - COPAM - não terão efeito
suspensivo, salvo mediante Termo de Compromisso firmado pelo
infrator, obrigando-se à eliminação das condições poluidoras dentro
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de prazo razoável, fixado pela Comissão de Política Ambiental -
COPAM -, em conograma físico-financeiro.

Art. 18- (Revogado).".
O art. 18 foi revogado pela Lei n° 12.581, de 17/7/97.
A nova redação proposta para o art. 17 elimina a possibilidade do

efeito suspensivo no recurso relativo a pedido de reconsideração de
pena imposta pelo COPAM e estabelece o prazo de 30 dias para que
o recurso seja julgado.

Em outras palavras, para se poder interpor o recurso de pedido de
reconsideração, é necessário o pagamento prévio da multa, se esta
tiver sido a pena imposta. Nas demais modalidades de sanção, como
suspensão de atividade e incentivos fiscais, elas têm aplicação
imediata e poderão ser afastadas apenas na hipótese de o pedido de
reconsideração ser julgado a favor do recorrente.

No exame do Recurso Extraordinário n° 247.028, o Supremo
Tribunal Federal manifestou o seguinte entendimento sobre o assunto:

"Ementa: Multa. Exigência de depósito prévio de valor relativo à
multa para a admissão de recurso administrativo.

Esta Primeira Turma, ao julgar o RE 169.077, decidiu, com base em
precedentes desta Corte (ADIn 1.049 e RE 210.246), que, exercida
defesa prévia à homologação do auto de infração, não viola a atual
Constituição (artigo 5°, XXXV, LIV e LV) o diploma legal que exige o
depósito prévio do valor da multa como condição ao uso do recurso
administrativo, pois não há, nessa Carta Magna, garantia do duplo
grau de jurisdição administrativa.

Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido".
Nesse mesmo sentido, são as decisões do STF nos Recursos

Extraordinários n
o
s 263.378, 276.721, 280.0855, 280.934 e 283.815.

Por analogia, o raciocínio do Supremo aplica-se igualmente às
demais modalidades de sanção de natureza administrativa, como
suspensão de atividade, interdição de obra etc. Não obstante,
apresentamos o Substitutivo n° 1, com o objetivo de dar tratamento
diferenciado a esses tipos de penalidades, tendo em vista que, se o
pedido de reconsideração for julgado procedente, nesses casos, fica
de difícil reparação o prejuízo sofrido pelo recorrente. Além disso, a
administração pública poderá ser obrigada ao pagamento de
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indenização quando comprovado que agiu de má-fé, com dolo e na
hipótese de culpa, como, por exemplo, erro grosseiro.

Os arts. 20 e 30 da proposição em tela acrescentam parágrafos ao
art. 18 da Lei n° 7.772, com o objetivo de estabelecer prazo para
inscrição em dívida ativa dos valores arrecadados com multa e juros
de mora e responsabilizar, administrativamente o agente público que
deixar de promover as medidas cabíveis para tal finalidade.

Já o art. 40 do projeto determina que o parágrafo único do art. 18 da
referida lei seja alterado para § 1°.

Como já observamos, o art. 18 da Lei n° 7.772 foi revogado pela Lei
n° 12.581, de 1997. Assim, é necessário promover a devida
adequação.

Quanto à inscrição dos valores mencionados em dívida ativa, trata-
se de medida de natureza financeira e orçamentária, matérias de
competência legislativa concorrente entre União e Estados membros,
nos termos do art. 24, 1 e II, da Constituição Federal.

Por fim, observamos a inexistência de vicio no tocante à iniciativa
legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.369/2004 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980, que dispõe sobre

proteção, conservação e melhoria do meio ambiente.
Art. 1 0 - O art. 17 da Lei n°7.772, de 8 de setembro de 1980, passa

a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
"Art. 17-...
§ 1° - Na hipótese de pena de multa, não se aplica a ressalva

constante no "caput" deste artigo, e os pedidos de reconsideração
serão julgados no prazo máximo de trinta dias contados da data de
sua interposição.

§ 20 - A multa e os juros de mora não quitados no prazo legal serão
inscritos em dívida ativa no prazo de trinta dias contados da data de
vencimento da multa.

§ 3° - A inobservância do disposto no § 2 0 deste artigo sujeita o
agente público competente à responsabilização administrativa, nos
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termos da legislação aplicável.".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonídio

Bouças - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N01.384/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela
institui o Sistema Mineiro de Defesa Civil - SIMDEC - e dá outras
providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/2/2004, a proposição foi
distribuída a esta Comissão, à de Administração Pública e à de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno, cabe-
nos examinar a matéria quanto a sua juridicidade, constitucional idade
e legalidade.

Fundamentação
O projeto pretende instituir o Sistema Mineiro de Defesa Civil -

SIMDEC -, na condição de instrumento de coordenação dos esforços
de todos os órgãos estaduais com os demais órgãos públicos,
entidades privadas e comunidade, para fins de planejamento e
execução das atividades de defesa civil. Nos arts. 2 0 , 4°, 5° e 6°, o
projeto estabelece os objetivos do SIMDEC, conceitua defesa civil,
trata da situação de emergência e do estado de calamidade pública e
define atribuições dos poderes públicos estadual e municipais. Nos
arts. 70, 80 , 9°, 10 e 11, dispõe sobre a estruturação do SIMDEC e
estabelece competências para os órgãos que o integram.

Nos termos do art. 21, XVIII, da Constituição da República, compete
à União planejar e promover a defesa permanente contra as
calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações.

Com base nesse artigo, o Governo Federal editou o Decreto n° 895,
de 16/8/93, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de
Defesa Civil - SINDEC - e dá outras providências. Nesse decreto,
foram estabelecidos a conformação e os objetivos do SINDEC, o
conceito de defesa civil, desastre, situação de emergência e estado de
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calamidade e a estruturação e competência dos órgãos que
compõem a entidade.

Na estruturação do SINDEC, aos órgãos de defesa civil dos Estados
e do Distrito Federal e às Comissões Municipais de Defesa Civil -
COMDEC - foram atribuídas, nas áreas de sua atuação, as
competências relacionadas à coordenação e execução de ações de
defesa civil; manutenção de informações; elaboração de planos e
programas, obrigação de previsão de recursos orçamentários como
contrapartida às transferências de recursos da União; capacitação de
recursos humanos; execução, distribuição e controle de suprimentos
alimentares e proposição de decretação ou homologação de situação
de emergência e de estado de calamidade, em estrita observância dos
critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Defesa Civil -
CONDEC.

Aos Estados membros, a Constituição Federal, no art. 144, § 5 0 e
60, determina que compete a execução de atividades de defesa civil
por meio dos Corpos de Bombeiros Militares, os quais são
subordinados aos Governadores.

Em Minas Gerais, a defesa civil encontra-se regulamentada em
diversos diplomas normativos. A Lei n° 7.157, de 7/12/77, dispõe
sobre a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC - e o Fundo
Especial para Calamidade Pública - FUNECAP. A Lei Delegada n°51,
de 21/1/2003, que dispõe sobre o Gabinete Militar do Governador do
Estado, alterou tacitamente a Lei n° 7.157, de 1977, ao dar nova
estruturação ao Gabinete Militar, que integra o CEDEC.

E de observar, ainda, que a mencionada delegação legislativa
autorizou o Executivo a definir, por decreto, as competências e a
descrição das unidades do Gabinete Militar, até mesmo quanto à
denominação e às competências das unidades da estrutura
complementar.

Assim, editou-se o Decreto Estadual n° 43.424, de 10/7/2003. Nele,
as atividades de defesa civil concentram-se nos arts. 10 a 16, que
tratam da Coordenadoria de Defesa Civil, subdividida em Secretaria
Executiva de Defesa Civil, Diretoria de Planejamento, Diretoria
Técnica, Diretoria de Comunicação Social, Diretoria Administrativa e
Centro de Controle de Emergências.

Para esses órgãos, foram estabelecidas, com outras palavras, as
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atribuições constantes no meritório projeto de iniciativa
parlamentar. Na verdade, o Estado de Minas Gerais dispõe de um
sistema de defesa civil segundo os limites e em conformação
harmoniosa com o Sistema Nacional de Defesa Civil.

Por esses motivos e também pelo fato de o projeto em exame
contrariar a regra de iniciativa privativa, prevista no art. 66, III, "e", da
Constituição mineira, a qual confere ao Governador do Estado a
atribuição de promover a estruturação organizacional do Executivo, o
nosso parecer é desfavorável à proposição.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.384/2004.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Leonídio

Bouças - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.397/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Governador do Estado envia a esta Casa, por meio da Mensagem
n° 182/2004, o projeto de lei em exame, que visa autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Alfenas o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade da matéria e apresentou a
Emenda n° 1. A matéria vem agora a este órgão colegiado, para ser
apreciada pela ótica da fiscalização financeira e orçamentária, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Alfenas o imóvel constituído de terreno com área de
459,34m2 situado entre a Escola Estadual Professor Levindo Lambert
e a Escola Estadual Judith Viana, nesse município.

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal
n°4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
a elaboração e o controle dos orçamentos e dos balanços da União,
dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, em especial o § 20
de seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
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pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser
realizada com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário nem acarretar repercussão na lei
orçamentária.

Releva mencionar, finalmente, que o negócio jurídico a ser realizado
está revestido de garantias, uma vez que o projeto de lei em causa
prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, na hipótese do
não-atendimento do objetivo fixado.

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

1.397/2004 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - José Henrique, relator - Chico Simões -

Doutor Viana - Sebastião Helvécio - Mauro Lobo.
PARECER PARA O l o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.402/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Governador do Estado é autor do projeto de lei em exame, que
visa autorizar o Poder Executivo a permutar imóvel com o Município
de Carneirinho.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não vislumbrou óbices constitucional nem
legal à sua tramitação, vem ela agora a este órgão colegiado para ser
apreciada pela ótica da fiscalização financeira e orçamentária, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a

permutar com o Município de Carneirinho o imóvel constituído de
terreno com área de 10.000m2, de propriedade do Estado, onde
funciona hoje a Escola Municipal Vicente Luiz Alves, com o imóvel de
propriedade desse município constituído por um terreno com área de
5.000m2 e onde está instalada a Escola Estadual Bom Sucesso,
sendo a permuta efetuada sem torna para as partes.

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal
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n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito
financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e dos
balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,
em especial o § 2° de seu art. 105, ao estabelecer que a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do
Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário nem acarretar repercussão na lei
orçamentária.

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

1.402/2004, no 1° turno.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - Mauro Lobo, relator - Chico Simões -

Doutor Viana - Sebastião Helvécio - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.409/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei n°
1.409/2004 proíbe que os estabelecimentos de ensino públicos e
privados, do 1° e 2 0 graus especifiquem, na lista de material escolar, a
edição dos livros didáticos a serem adotados e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 28/2/2004, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o art. 188
do Regimento Interno, emitir parecer sobre os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto de lei em exame tem por objetivo disciplinar o processo de

adoção de livros didáticos pelos estabelecimentos de ensino públicos
e particulares do 1° e 2° graus. Essencialmente, pretende proibir que
nas listas de material escolar seja especificada a edição dos livros
didáticos a serem adotados. Ademais, estabelece o período mínimo
de cinco anos para que as escolas possam substituir a edição dos
livros didáticos exigidos, ressalvada a hipótese de que, em sua nova
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edição, o livro tenha sofrido alterações substanciais de conteúdo.
Quanto aos critérios a serem adotados para a avaliação do conteúdo
dos livros didáticos e das alterações por eles sofridas, a proposição
confere tal competência à Secretaria de Estado de Educação, por
meio das Superintendências Regionais de Ensino.

A finalidade do projeto é, sem dúvida, a de coibir exigência
comumente feita pelas escolas relativa a troca de edição de livros a
cada ano letivo, sem que se tenha feito uma avaliação da necessidade
dessa medida. Tal exigência impede que os livros didáticos sejam
repassados para outras pessoas e, em determinados casos, parece
servir muito mais aos interesses das editoras do que à melhoria da
qualidade do ensino.

No que se refere à competência para legislar sobre a matéria,
registre-se que a Constituição Federal reservou à União a
competência privativa para editar normas gerais sobre as diretrizes e
bases da educação nacional e aos Estados e ao Distrito Federal a
competência concorrente para legislar sobre educação, cultura e
ensino. E o que dispõem, respectivamente, os arts. 22, inciso XXIV, e
24, inciso IX, da Constituição Federal; todavia, da análise da
legislação estadual, pode-se notar que o objeto do projeto de lei em
exame já está disciplinado em normas vigentes. Não se pode também
deixar de observar que é um tema recorrente, sempre suscitado nesta
Casa. Com efeito, não foram poucos os projetos de lei aqui
apresentados que pretenderam regulamentar a utilização de livros
didáticos por escolas públicas e privadas. Alguns lograram o êxito de
se transformar em norma jurídica, outros serviram apenas para
levantar a discussão neste parlamento. Como exemplo pode-se citar o
Projeto de Lei n° 1.341/99, transformado na Lei n° 10.315, que
estabelece que os títulos dos livros didáticos adotados pelas escolas
particulares do 1° e 2 0 graus não poderão ser substituídos em período
inferior a quatro anos. Curiosamente, esta lei se aplica unicamente às
escolas privadas não se estendendo às públicas, como pretende o
projeto de lei em exame.

Da mesma forma, na Lei n° 6.421, de 1974, que disciplina de forma
abrangente o uso de livros didáticos pelos estabelecimentos de ensino
do 1° e 2° graus, já é notória a preocupação com a substituição
excessiva de livros didáticos. Para coibir essa prática, a referida lei
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determina que tais substituições somente serão autorizadas pelo
órgão estadual mediante a apresentação de requerimento em que se
comprove a vantagem pedagógica da medida.

No que se refere à substituição de livros nas escolas públicas, há
que se ressaltar que o Governo Federal, por intermédio do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE-, mantém, há
anos, o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD-, que consiste na
aquisição e na distribuição gratuita de livros didáticos para os alunos
do ensino fundamental (antes denominado 1 0 grau") das escolas
públicas. O programa se baseia nos princípios da livre participação
das editoras privadas e da livre escolha dos livros didáticos por parte
dos professores e tem o objetivo de oferecer aos alunos da rede
pública acesso ao livro didático, garantindo a sua utilização e
reutilização por três anos consecutivos.

O PNLD funciona da seguinte forma: os livros são repassados pelo
Governo Federal aos estudantes para serem utilizados durante o ano
letivo. Findo este, são recolhidos pelas escolas e reutilizados por, no
mínimo, mais dois anos, beneficiando, assim, mais de um usuário.
Daí, a importância do bom uso do livro.

Antes de chegar às mãos dos alunos, os livros passam por um
processo democrático de escolha. Para analisar as obras e verificar se
elas se enquadram nas exigências do edital, é realizada uma triagem:
são selecionadas por especialistas, mediante os critérios definidos
pela Secretaria de Educação Fundamental - SEF. Os especialistas
elaboram resenhas dos livros aprovados, que passam a compor o
Guia de Livros Didáticos. Para os professores escolherem os livros
didáticos mais adequados à realidade de seus alunos, o FNDE envia
às escolas cadastradas no Censo Escolar o "Guia do Livro Didático" e
um formulário de escolha, utilizado pelos docentes para identificação
das obras desejadas. Diretores e professores analisam as obras e
selecionam as que irão adotar.

Feita a escolha, o FNDE inicia o processo de negociação com as
editoras. Concluída esta, as editoras produzem os livros, com
supervisão integral dos técnicos do FNDE. A distribuição dos livros é
feita diretamente pelas editoras às escolas, por meio de uma parceria
entre o FNDE e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.
Essa etapa do programa conta com o acompanhamento de técnicos
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do FNDE e das Secretarias Estaduais de Educação. Já os livros
destinados às escolas localizadas nas zonas rurais são entregues na
sede das respectivas Prefeituras ou Secretarias Municipais de
Educação, onde os professores devem ir buscá-los.

O programa distribui livros didáticos gratuitos e de qualidade, para
as disciplinas de Língua Portuguesa e Alfabetização, Matemática,
Ciências, Estudos Sociais ou História e Geografia como também
dicionários de língua portuguesa. Para os alunos portadores de
deficiência visual são fornecidos livros em braile.

Busca-se, agora, a sua ampliação para o ensino médio. Nesse
sentido, a Resolução n° 38/2003, do FNDE, instituiu o Programa
Nacional do Livro para o Ensino Médio -PNLEM-, a ser implementado
de forma progressiva aos alunos da l a, 21 e 31 séries do ensino
público. Delineado nos mesmos moldes do PNLD, o programa
pretende distribuir livros gratuitamente aos alunos do ensino médio e
condicionar a sua adoção pelo período mínimo de três anos, com
vistas a estimular a sua reutilização.

Como se depreende, o PNDL é um programa complexo que tem
mostrado um resultado satisfatório. De acordo com os dados do
Censo Escolar realizado no ano de 2003, o maior índice de
reaproveitamento dos livros é verificado em Minas Gerais: 99,2% das
escolas do Estado reutilizam o material. Também se destacam o Rio
Grande do Sul, o Espírito Santo, o Mato Grosso do Sul e o Ceará,
todos com índices superiores a 97%. Finalmente, é uma ação que
ajuda a diminuir as desigualdades educacionais existentes no País,
pois estabelece um padrão mínimo de qualidades pedagógica e física
dos livros didáticos adotados nas diferentes regiões do Brasil.

Vê-se, pois, que a matéria já se encontra fartamente disciplinada
pela legislação estadual vigente, principalmente no que concerne aos
alunos das escolas particulares, uma vez que a Lei n° 1.315, de 1990,
determina que os títulos dos livros didáticos adotados pelas escolas
particulares do 1" e 20 graus não poderão ser substituídos em período
inferior a quatro anos. Já com relação aos alunos das escolas públicas
do ensino fundamental (antes denominado 1 o grau"), a instituição, por
lei, de um período mínimo de cinco anos para a utilização dos livros
didáticos vai na direção contrária das diretrizes traçadas pelo
Ministério da Educação sobre a matéria. Como o programa nacional
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prevê um período mínimo de três anos para a substituição do livro,
a adoção de uma política especifica para o Estado de Minas Gerais
poderia prejudicar os nossos alunos, tendo em vista que a distribuição
gratuita e uniforme dos livros está condicionada à observância das
normas estabelecidas pelo PNLD. Finalmente, no que se refere ao
ensino médio público (antes denominado "2 0 grau"), o programa já
vem sendo implementado de forma gradativa.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela antuuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
1.409/2004.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gustavo

Valadares - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 288/2003

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei n° 288/2003
tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
descreve ao Município de lbirité.

Encaminhada a matéria à Comissão de Constituição e Justiça, esta
perdeu prazo para examiná-la preliminarmente. Por seu turno, a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou por sua
rejeição.

Apreciada pelo Plenário em 1° turno, a proposição foi aprovada,
razão pela qual foi encaminhada a esta Comissão para receber
parecer para o 2 0 turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102, IX, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise visa a autorizar a doação, ao Município de

lbirité, de imóvel constituído de 550.550 m2, situado no local
denominado Barreirinho, matriculado sob o n° 37.691, no livro 113 do
Registro de Imóveis da Comarca de Betim. Com  respeito à
destinação, 5.624,30m 2 serão utilizados para a edificação de uma
unidade escolar, e o restante, 544.925,70m2, servirá à regularização
de domínio de posseiros.

0 projeto prevê, ainda, a reversão do imóvel ao patrimônio do
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Estado, caso não lhe tiverem sido dadas as destinações previstas
no prazo de três e cinco anos e estabelece as condições a serem
observadas para a concessão de posse.

O imóvel de que trata a proposição foi incorporado ao patrimônio do
Estado em decorrência do término do processo de liquidação da
extinta Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais - MinasCaixa.
Encontra-se relacionado no Anexo 1 da Lei n° 13.439, de 1999, que
autoriza o Poder Executivo a negociar e a alienar os direitos, os
créditos e os bens imóveis da empresa liquidada.

A princípio, entendemos que o referido imóvel já possui autorização
para doação, sendo esta uma espécie do gênero alienação; entretanto
a Lei n° 13.439 trata o termo como sinônimo de venda, ao especificar
os tipos de transferência de domínio de que trata: alienação, cessão,
renegociação, permuta e dação em pagamento, e ao relacionar as
condições para a efetivação de cada uma delas, iniciando pela venda.

Ressalte-se o art. 11, que autoriza o Estado a conceder a posse e a
propriedade de imóvel relacionado para a venda, desde que esteja
situado ou edificado em conjunto habitado por população de baixa
renda e seja constituído de terreno com área inferior a 200m 2 e
edificação com área igual ou inferior a 50m2.

Como o imóvel existente em lbirité não se enquadra nas condições
especificadas e diante da necessidade preemente de se solucionar o
problema social ali instalado, entendemos a necessidade da
proposição em tela, que autoriza a doação ao município para que ele
proceda à concessão do domínio aos posseiros, além de construir a
unidade escolar para garantia de educação às crianças daquela
comunidade.

Como já mencionamos, o projeto em análise está revestido de
garantias, pois busca assegurar o cumprimento das destinações
propostas e a solução do problema existente.

Para correção do nome do livro em que se encontra registrado o
imóvel, apresentamos a Emenda n° 1.

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

288/2003 com a seguinte Emenda n° 1, no 20 turno.
EMENDA N° 1

Substitua-se no art. 1 0 a expressão "livro 2" pela expressão "livro

WC
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1 W.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Gil Pereira, Presidente e relator - Padre João - Doutor Viana - Carlos

Pimenta.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 456/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 456/2003, de autoria do Deputado Adelmo

Carneiro Leão, que declara de utilidade pública a Associação
Desportiva e Cultural de Capoeira Quilombo do Queimado, com sede
no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, com a Emenda
n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 456/2003
Declara de utilidade pública a Associação Desportiva e Cultural de

Capoeira Quilombo do Queimado - ADCCQQ -, com sede no
Município de Ipatinga.

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

e Cultural de Capoeira Quilombo do Queimado - ADCCQQ -, 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, 7 de abril de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Maria Tereza

Lara.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.235/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.235/2003, de autoria do Deputado Luiz
Fernando Faria, que declara de utilidade pública a Fundação Cultural
Francisco de Paula Leopoldino Araújo - Chico Boticário, com sede no
Município de Rio Novo, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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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° 1.235/2003
Declara de utilidade pública a Fundação Cultural Francisco de Paula

Leopoldino Araújo - Chico Boticário, com sede no Município de Rio
Novo.

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

Francisco de Paula Leopoldino Araújo - Chico Boticário, com sede no
Município de Rio Novo.

Art. 2 0— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Maria Tereza

Lara.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.236/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.236/2003, de autoria do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a Academia
Paraguaçuense de Letras, com sede no Município de Paraguaçu, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.236/2003
Declara de utilidade pública a Academia Paraguaçuense de Letras,

com sede no Município de Paraguaçu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Academia
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Paraguaçuense de Letras, com sede no Município de Paraguaçu.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Sebastião

Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.237/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.23712003, de autoria do Governador do
Estado, que dá a denominação de Escola Estadual Presidente Castelo
Branco à Escola Estadual de Ensino Fundamental - 1 8 a 88 série,
localizada no Município de Japonvar, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.237/2003
Dá denominação à escola estadual de ensino fundamental

localizada no Município de Japonvar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Presidente Castelo

Branco a escola estadual de ensino fundamental localizada no
Município de Japonvar.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Sebastião

Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

1.259/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.259/2003, de autoria do Governador do
Estado, que dá a denominação de Escola Estadual Carlos Drummond
de Andrade à Escola Estadual do Bairro Florença, no Município de
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Ribeirão das Neves, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.259/2003
Dá denominação à escola estadual localizada no Bairro Florença, no

Município de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Carlos Drummond de

Andrade a escola estadual de ensino fundamental localizada no Bairro
Florença, no Município de Ribeirão das Neves.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Sebastião

Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.275/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.275/2003, de autoria do Deputado Olinto
Godinho, que declara de utilidade pública a Corporação Musical São
Sebastião de Claúdio Manoel, com sede no Município de Mariana, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.275/2003
Declara de utilidade pública a Corporação Musical São Sebastião de

Claúdio Manoel, com sede no Município de Mariana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical

São Sebastião de Claúdio Manoel, com sede no Município de
Mariana.
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Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Sebastião

Helvécio.
PARECER -DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.320/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.320/2003, de autoria do Deputado Mauri
Torres, que declara de utilidade pública o Rotary Club de João
Monlevade, com sede nesse Município, foi aprovado em turno único,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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° 1.320/2003
Declara de utilidade pública o Rotary Club de João Monlevade, com

sede no Município de João Monlevade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Rotary Club de João

Monlevade, com sede no Município de João Monlevade.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Sebastião

Helvécio.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 13/4/2004, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, notificando o falecimento da Sra.
Waldette Rodrigues de Carvalho, ocorrido em 6/3/2004, em Lavras. (-
Ciente. Oficie-se.)

rs
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2004

ATAS

ATA DA 22 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 14/4/2004

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise, Dilzon Meio e Luiz
Fernando Faria

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

o
s 204 e 205/2004

(encaminham os Projetos de Lei n
o
s 1.558 e 1.55912004,

respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2 a Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
n os 1.560 a 1.565/2004 - Requerimentos n os 2.695 a 2.701/2004 -
Requerimentos dos Deputados George Hilton, Laudelino Augusto (2) e
Chico Simões - Proposição não Recebida: Requerimento do Deputado
Márcio Passos - Comunicações: Comunicações da Deputada Maria
Olívia e dos Deputados Sebastião Navarro Vieira e Wanderley Ávila -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Bonifácio Mourão,
Doutor Viana, Antônio Júlio e Zé Maia - Questões de ordem; chamada
para recomposição de quórum; existência de número regimental para
a continuação dos trabalhos - 2 a Parte (Ordem do Dia): P Fase:
Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto
(2), Chico Simões e George Hilton; deferimento - Requerimento do
Deputado Chico Rafael; deferimento; discurso do Deputado Antônio
Júlio - Encerramento - Ordem do dia.

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

Fernando Faria - George Hilton - Adalclever Lopes - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - 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 - Doutor Viana -
Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
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Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau Pinduca Ferreira - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h113min, a lista

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

r Parte
P Fase (Expediente)

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

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

- O Deputado Alberto Pinto Coelho , i°-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

"MENSAGEM N° 204/2004*
Belo Horizonte, 14 de abril de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso

da competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição
do Estado, o projeto de lei que "autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Resplendor o imóvel que especifica".

São as seguintes, em síntese, as razões apresentadas pelo
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão:

"O imóvel descrito nesse projeto de lei seria objeto de permuta com
o Município de Resplendor, por imóvel destinado ao funcionamento da
Escola Estadual Coronel José Pereira, porém aquele município já
transferiu para o Estado o imóvel de sua propriedade.
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Ante o exposto, não vemos inconveniente em efetuar a

transferência do imóvel ao município, com destinação de
funcionamento de instituições em benefício da criança e do
adolescente.".

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos nobres pares dessa Casa o projeto de lei anexo:

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI N° 1.558/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Resplendor o

imóvel que especifica.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Resplendor o imóvel de propriedade do Estado constituído pelo
terreno com área de 1.200,00m 2, situado na Rua Eduardo Menecussi,
Parte Norte, naquele município, e registrado no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Resplendor, sob o n° 8.748, fls. 108, do
livro 3-F.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" destina-se ao
funcionamento de instituições que beneficiem a criança e o
adolescente.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei fica gravado com cláusula de
inalienabilidade, revertendo ao patrimônio do Estado se, findo o prazo
de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista, ou em qualquer época,
no caso de ser desvirtuada a finalidade estabelecida no parágrafo
único do art. 1.

Art. 30 - 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° 205/2004*

Belo Horizonte, 14 de abril de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso

da competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição
do Estado, projeto de lei que autoriza a Associação Profissionalizante
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do Menor de Belo Horizonte - ASSPROM - a permutar o imóvel que
recebeu em doação pelo Estado de Minas Gerais, através da Lei n°
13.084, de 31 de dezembro de 1998.

A permuta deverá ser realizada por imóvel localizado na área central
de Belo Horizonte, que possua valor comercial equivalente, de acordo
com 'prévia avaliação.

O projeto tem por objetivo dotar a Associação Profissionalizante do
Menor de Belo Horizonte - ASSPROM - de imóvel que possa atender
suas necessidades de melhoria do espaço físico.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos nobres pares dessa Casa o projeto de lei anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.559/2004
Autoriza a Associação Profissionalizante do Menor de Belo

Horizonte - ASSPROM - a permutar o imóvel que especifica.
Art. 1° - Fica a Associação Profissionalizante do Menor de Belo

Horizonte - ASSPROM - autorizada a permutar o imóvel em que se
encontra instalada sua sede, havido por doação do Estado de Minas
Gerais, por meio da Lei n° 13.084, de 31 de dezembro de 1998,
constituído dos lotes de terreno n os 6 e 7, do quarteirão n° 13, da P
seção suburbana e as edificações neles existentes, situados na Rua
Minas Novas, 233, no Bairro Cruzeiro, conforme escritura pública
registrada sob o n° 61.129, fls. 265, do livro 3-BH, no Cartório do 20
Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte, por outro imóvel
localizado na área central de Belo Horizonte, que possua valor
comercial equivalente, de acordo com prévia avaliação.

Art. 20 - O imóvel a ser adquirido mediante a permuta autorizada
nesta lei fica sub-rogado nos encargos previstos no art. 2 0 da Lei n°
13.084, de 31 de dezembro de 1998, que devem constar da escritura
pública respectiva.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

rÀ
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Do Sr. André de Paula, Presidente da Comissão de Legislação

Participativa da Câmara dos Deputados, comunicando que assumiu a
presidência dessa Comissão. (- A Comissão de Participação Popular.)

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2:141/2003, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Antônio Augusto Anastasia (2), Secretário de Planejamento e
Gestão, encaminhando o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado
- PMDI - e o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2004-
2007. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Marilza Geralda do Nascimento, Procuradora-Chefe da
Procuradoria Regional do Trabalho - 3 Região, informando da
impossibilidade do comparecimento de membro dessa Procuradoria à
audiência pública realizada em 13/4/2004, no Município de Araçuaí. (-
As Comissões do Trabalho e da Segurança Pública.)

Do Sr. Wilson Nélio Brumer, Secretário de Desenvolvimento
Econômico, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.158/2004, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira.

Do Sr. Renato César do Nascimento Santana, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 1.648/2003, da Comissão
de Transporte. (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.648/2003.)

Do Sr. Renato César do Nascimento Santana, prestando
informações relativas ao Requerimento ti0 2.141/2003, da Comissão
de Transporte.

Dos Srs. Heitor Pinto Raimondi e José Martins, Vereadores à
Câmara Municipal de Ponte Nova, solicitando seja verificada a
possibilidade da realização, em Ponte Nova, da solenidade de posse
dos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga. (- A
Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Experidião Izidoro Afonso Porto, Presidente da Câmara
Municipal de Pompéu, e demais Vereadores a essa Casa, solicitando
empenho junto ao Governador do Estado para que o Serviço
Integrado de Assistência Tributária Fiscal - SIAT -, instalado nesse
município em fevereiro, seja transformado em SIAT Processador. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Dos Srs. Ruy Soares Leal, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento
Urbano da CEF em Belo Horizonte, e José Júlio Coelho Pallone,

rÀ
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Gerente-Geral da Agência Gutierrez da CEF, comunicando a
liberação de recursos financeiros destinados à COPASA-MG. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Maria Tereza de Fátima Barbosa, Secretária Executiva do
Governador do Estado, agradecendo, em nome deste, os
cumprimentos formalizados por meio do Requerimento n°2.157/2004,
do Deputado Leonardo Moreira.

Da Sra. Elisabeth Anareli Pereira, Diretora da Superintendência
Regional de Ensino de Coronel Fabriciano, encaminhando
informações em atenção a requerimento da Comissão de Educação. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 1.682/2003.)

Do Sr. José Karan, prestando informações relativas ao
Requerimento n°2.336/2004, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Jader Bernardo Campomizzi, Diretor do Departamento de
Fiscalização do Conselho Regional de Medicina do Estado,
encaminhando cópia de relatório de vistoria realizada no Centro de
Especialidades Médicas do Hospital Governador Israel Pinheiro, de
Belo Horizonte, em atenção a requerimento do Deputado Edson
Rezende, encaminhado pelo Oficio n° 1.817/2002/SGM.

Do Sr. Roberto Alfeu Pena Gomes, Presidente do Centro de
Educação Tecnológica do Comércio - CET -, encaminhando o
Termômetro de Vendas do Comércio Varejista de Belo Horizonte,
referente ao mês de fevereiro de 2004. (- A Comissão de Turismo.)

Da Sra. Denise Manha Bruschi, Gerente da Divisão de Saneamento
da FEAM, prestando informações relativas ao Requerimento n°
1.793/2003, da Comissão de Meio Ambiente quanto à implantação de
Aterro Sanitário no Município de Nova Serrana. (- Anexe-se ao
Requerimento n° 1.793/2003.)

Do Sr. Flávio Augusto Barros, Secretário-Geral da PUC Minas,
prestando informações relativas a requerimento da Comissão de
Educação, encaminhado pelo Ofício n° 294/2004/SGM, quanto aos
critérios adotados pela instituição para matrícula de candidatos, em
caso de desistência dos aprovados no seu processo seletivo.

De servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária, fazendo
reivindicações relacionadas com recomposição salarial e plano de
carreiras. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.335/2004.)

Do Sr. Carlos Alberto Teixeira, do Sindicato dos Economistas de
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Minas Gerais, agradecendo voto de congratulações proposto
mediante o Requerimento n° 2.262/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva.

Do Sr. Guilherme Simões Correa, liquidante da CODEURB, em
atenção ao Requerimento n° 1 .455/2003, dos Deputados Rogério
Correia, Laudelino Augusto e Biel Rocha, prestando informações
referentes à liqüidação dessa Companhia. (- Anexe-se ao
Requerimento n° 1 .455/2003.)

Do Sr. Adriano Ferro de Oliveira, informando da ocorrência de
irregularidades na Câmara Municipal de Uberlândia.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.560/2004
Declara de utilidade pública o Clube dos 100, com sede no

Município de Três Pontas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clube dos 100, com

sede no Município de Três Pontas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 2004.
Dimas Fabiano
Justificação: O Clube dos 100 tem por finalidade principal, segundo

o art. 20 de seu estatuto, proporcionar aos associados e dependentes
educação física, educação cívico-cultural e atividades de esporte e
lazer. Suas atividades e instalações físicas se adaptam a todas as
faixas etárias, mas o Clube dedica especial atenção às crianças, aos
idosos e aos deficientes físicos, proporcionando sempre as melhores
condições para um saudável convívio entre as diferentes gerações e
as famílias dos associados.

A educação e a formação de esportistas e atletas é também uma
das metas do Clube, sendo de sua responsabilidade exclusiva a
organização de diversas escolinhas e a contratação de professores
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por prazo determinado e com formação técnica adequada, exceto
em caso de falta de profissional qualificado, caso que será decidido
em reunião conjunta do conselho deliberativo e da diretoria.

Devido aos relevantes serviços prestados pela associação à
comunidade de Três Pontas e região, solicito aos nobres pares apoio
para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.56112004
Declara de utilidade pública a CASEMI - Caixa de Assistência dos

Servidores de Itabirito, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a CASEMI - Caixa de

Assistência dos Servidores de Itabirito, com sede nesse município.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2004.
Jayro Lessa
Justificação: A CASEMI - Caixa de Assistência dos Servidores de

Itabirito foi fundada em 18/11170, na cidade de ltabirito, como
instituição destinada à recreação, aprimoramento intelectual e bem-
estar de seus associados.

A CASEMI tem por objetivo cooperar pelos meios e modos ao seu
alcance para a união, progresso, ilustração, recreação e bem-estar de
todos os seus sócios; assistir aos seus associados, oferecendo-lhes
empréstimos, convênios e contratos de assistência farmacêutica,
médica e dentária, além de outros.

Assim, solicito o apoio de meus nobres pares para a aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.562/2004
Declara de utilidade pública a ASPHAV (Associação Pró Habitar do

Vale do Jatobá), com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a ASPHAV

(Associação Pró Habitar do Vale do Jatobá), com sede no Município
de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2004.
Roberto Carvalho	 -
Justificação: A proposta de se declarar a ASPHAV (Associação Pró

Habitar do Vale do Jatobá) entidade de utilidade pública representa
tão-somente o reconhecimento pelo relevante papel que exerce junto
à comunidade ao promover medidas de interesse público.

Associação sem fins lucrativos, que vem atuando há três anos e
meio, ela tem a finalidade de reivindicar o benefício da casa própria
para seus associados. A ASPHAV objetiva ainda o bem comum dos
moradores, a união e a defesa de seus legítimos interesses,
procurando soluções e estimulando-os a se organizar livre e
democraticamente.

- 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° 1.563/2004
Declara de utilidade pública a Agência de Desenvolvimento

Sustentável do Brasil Central - ADEBRAC -, com sede no Município de
Frutal.

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

Desenvolvimento Sustentável do Brasil Central - ADEBRAC -, com
sede no Município de Fruta].

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 2004.
Zé Maia
Justificação: A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Brasil

Central - ADEBRAC -, é uma sociedade civil de interesse público e
sem fins lucrativos, constituída em 27/4/97, cujo objetivo é
democratizar a cultura, para que a população de baixa renda tenha
acesso às manifestações culturais, criando oficinas de artes e
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revelando talentos artísticos, estimular e promover a qualificação e
a requalificação da mão-de-obra, para o aumento do processo
produtivo com qualidade, como instrumento eficiente de controle do
desemprego e da Probreza, bem como permitir a inclusão social e
estimular o desenvolvimento com recuperação e preservação do
ecossistema do cerrado brasileiro.

A ADEBRAC atua em mais de 40 municípios do Triângulo,
desenvolvendo programas e projetos dentro das prioridades
governamentais. Como entidade do terceiro setor, a agência segue as
normas da Lei n° 9.760, que regulamenta as atividades das
organizações que estão entre o setor público e o setor privado no
Brasil. Desde sua criação, ela vem desenvolvendo convênios e
parcerias com os Ministérios da Educação, do Turismo, da Cultura e
da Justiça, entre outros.

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

PROJETO DE LEI N° 1.564/2004
Proíbe a venda, para consumo no local, de bebidas alcoólicas nos

postos de gasolina localizados nas áreas urbanas do Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ai. 1° - Fica proibida a venda, para consumo no local, de bebidas

alcoólicas em postos de combustíveis e serviços, bem como em suas
respectivas lojas de conveniência, localizados nas áreas urbanas do
Estado de Minas Gerais.

Ai. 20 - O estabelecimento que descumprir esta lei estará sujeito a
multa de 100 (cem) UFEMG5, que deverá ser aplicada em dobro no
caso de reincidência.
Ai. 30 - Os valores arrecadados com as multas devem ser

destinados a programas de redução de violência no trânsito.
Ai. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ai. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Ana Maria Resende
Justificação: Nossa sociedade é rígida quando se fala em drogas

ilícitas, mas complacente em relação às lícitas, como o álcool. O nível
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de controle das autoridades quanto ao consumo de bebidas é bem
menor. Restringir o acesso à bebida alcoólica é até uma questão de
saúde pública.

Todo ano, o Brasil perde em acidentes de trânsito cerca de 50 mil
pessoas. Grande parte dessas mortes estão diretamente ligadas ao
consumo de álcool associado à condução de veículos.

Direção e bebida não combinam. Geralmente quando alguém pára
em um posto de gasolina, onde estão localizadas as lojas de
conveniência, certamente, está dirigindo e essas lojas acabam se
tornando um forte atrativo para a ingestão de bebidas alcoólicas.

Visa o projeto, portanto, a combater o consumo de bebidas
alcoólicas por parte principalmente dos jovens, pois tornou-se uma
prática comum de nossa juventude parar nos postos de combustíveis
para consumir bebidas alcoólicas, principalmente cerveja.

A proibição da venda, para consumo no local, de bebidas que
contenham teor alcoólico, será um grande aliado para combater dois
males da nossa sociedade: o consumo de álcool e os acidentes de
trânsito.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.565/2004
Declara de utilidade pública o Movimento da Terceira Idade Grupo

Renascer Apoio ao Idoso, com sede no Município de Coronel
Fabriciano.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Movimento da Terceira

Idade Grupo Renascer Apoio ao Idoso, com sede no Município de
Coronel Fabriciano.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 2004.
Chico Simões
Justificação: O Movimento da Terceira Idade Grupo Renascer Apoio

ao Idoso, com sede na Rua Armando Fajardo, 245, no Bairro Santa
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Helena, no Município de Coronel Fabriciano, é uma entidade civil
sem fins econômicos, caráter político partidário e religioso, nem
restrição de credo, raça, cor e condição social. Tem como objetivo
precípuo a prestação de serviço social, jurídico e educacional
integrado, gratuito e permanente, sem nenhum tipo de discriminação
étnica; política, de gênero e religiosa, atuando de forma apartidária.

Constitui-se uma entidade de fins filantrópicos que assiste à
comunidade, promovendo e defendendo os direitos do cidadão, entre
eles, os direitos à saúde, à educação e à segurança alimentar e
nutricional.

Considerando o trabalho desempenhado e os benefícios que a
entidade presta à comunidade, solicitamos 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.

REQUERIMENTOS
N° 2.695/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando sela

formulado voto de congratulações com a Fundação Mineira de
Educação e Cultura - FUMEC - por sua elevação a Universidade. (-
Semelhante proposição foi apresentada pelo Deputado Dalmo Ribeiro
Silva. Anexe-se ao Requerimento n° 2.683/2004 nos termos do § 2° do
art. 173 do Regimento Interno.)

N° 2.696/2004, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Subsecretário de Esportes com vistas a que seja
enviado relatório contendo o nome dos municípios beneficiados pelo
Programa Segundo Tempo e o critério para a celebração dos
convênios.

N° 2.697/2004, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que seja
enviada a relação dos hospitais do Sul de Minas que serão
beneficiados pelo Programa Pro-Hosp e o valor a ser repassado a
cada hospital. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 2.698/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Hospital Mater Dei pelas
comemorações dos 24 anos de sua fundação. (- A Comissão de
Saúde.)
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N° 2.699/2004, do Deputado George Hilton, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Igreja Adventista do Sétimo
Dia pelos 25 anos de dedicação à propagação do Evangelho e ao
trabalho social exemplar em mais de 200 países. (- A Comissão de
Educação.)	 -	«

N° 2.700/2004, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Jampruca pela
comemoração dos 12 anos de sua emancipação. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)

N° 2.701/2004, da Comissão de Meio Ambiente, pleiteando seja
solicitado à Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - que envie
à Reitoria da UFMG cópia do processo de licenciamento da Mina
Capão Xavier.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
George Hilton, Laudelino Augusto (2) e Chico Simões.

Proposição não Recebida
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173, c/c o inciso 1 do art.

284, do Regimento Interno, deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Márcio Passos, solicitando seja formulado voto de
congratulações com a comunidade do Município de Ipaba pelo
transcurso do 120 aniversário de sua emancipação político-
administrativa.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Deputada

Maria Olívia e dos Deputados Sebastião Navarro Vieira e Wanderley
Ávila.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão.
• Deputado Bonifácio Mourão - Tenho o melhor relacionamento com

a Polícia Militar, consolidado na amizade e no serviço. Fui advogado
do 60 Batalhão da Polícia Militar por 11 anos, participando de centenas
de julgamentos na defesa dos policiais. Além de outros atributos que
possuem, causou-me especial admiração a hierarquia e a disciplina
que preservam, valores indispensáveis ao seu convívio e garantia
maior da corporação. Saí da advocacia dos policiais para exercer meu
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primeiro mandato.

Como relator da atual Constituição mineira, inseri, em 1989, o
capítulo 'Da Defesa Social', que constitucionalizou, como entidades,
as Polícias Militar e Civil, identificando com clareza as suas
atribuições e fincando bases para a Secretaria de Estado, criada no
atual Governo.

Guardo boas recordações do meu convívio com a polícia. Além do
exemplar sentido de hierarquia e disciplina já mencionado,
impressionou-me a vontade determinada que tem de servir bem à
comunidade e dela merecer uma confiança sem limites.

Pelo respeito que tenho à corporação de Tiradentes, pelo
relacionamento cimentado em longos anos de convívio, falo hoje aos
militares do Estado, aos policiais e aos valorosos integrantes do Corpo
de Bombeiros, sem nenhuma outra pretensão que não seja a de
encontrar a serenidade e o equilíbrio na busca incansável e justa da
melhoria dos seus vencimentos.

O anúncio da convocação de uma "assembléia geral" dos militares
do Estado para os próximos dias, não estando descartada uma
paralisação, é preocupante, não só para o Governo, não só para esta
Casa, mas também para toda a comunidade mineira.

O povo não quer a polícia em greve. Não quer a paralisação de uma
entidade que representa uma das garantias maiores de sua
segurança. Os mineiros serão a vítima maior e ficarão completamente
desamparados. Ficarão órfãos da entidade cujo dever maior é garantir
a sua segurança.

Vejo, em posições radicais preconizadas por algumas lideranças,
um ato prejudicial, um arranhão na indispensável confiança que a
comunidade precisa ter na polícia.

A reivindicação de aumento salarial é necessária e justa.
Precisamos que nossos policiais e que todos os demais servidores do
Estado recebam salários dignos e adequados ao seu nível de
responsabilidade e de produção no trabalho.

Seguramente, o Governador Aécio Neves, que tem plena
consciência dessa situação, concederia agora o aumento, se o Estado
estivesse em condições de suportá-lo.

Todos sabem, por ter sido bastante noticiada, a situação de total
desequilíbrio financeiro que o Governador encontrou: débito
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orçamentário anual de R$2.400.000.000,00; folha de pagamento
que consome 75% da receita, e o serviço da dívida, outros 14%.

Mediante um esforço hercúleo, o Governador Aécio Neves vai
saneando e equilibrando as finanças. O débito orçamentário anual
caiu para R$1.400.000.000,00, ou seja, apenas em um ano, reduziu
R$1.000.000.000,00.kfolha de pagamento caiu para 68% da receita,
mesmo assim ultrapassa •o limite máximo previsto na legislação
vigente.

Isso ocorreu por causa da austeridade, da ética e do admirável
poder de gerenciamento da coisa pública que o Governador Aécio
Neves imprimiu. Não é sem motivo que o atual Governo de Minas tem
sido considerado, pela crítica nacional, modelo de gestão. O Estado
vai readquirindo sua credibilidade, que estava comprometida, e sua
capacidade de pagamento, que não existia. O esforço pelo
saneamento e pelo equilíbrio financeiro do Estado não pode sofrer
nenhuma interrupção. Se isso ocorrer, estará comprometido o plano
de recolocar o Estado na trilha do desenvolvimento e no lugar de
destaque que sempre ocupou na Federação.

O controle da folha de pagamento faz parte de um projeto de
governo. Os aumentos, quer para os servidores militares, quer para os
servidores civis, precisam ser concedidos - e o haverão de ser -, mas
obedecida a legislação e o planejamento, de modo que não abram
brechas para o retorno caótico do desequilíbrio financeiro, O Governo
não pode conceder aumento na base da ameaça. Qualquer governo
que pautar suas decisões por pressões, destina-se a fragilidade. O
Governador Aécio Neves, pelo que conheço, não vai ceder à pressão.
Muito menos se feita por servidores militares, que têm, no uso
permitido da arma, a busca permanente da paz e da segurança
sociais. O uso inadequado dessa força vai na contramão dos anseios
da comunidade, que, na sua imensa maioria, o recrimina.

A Polícia Militar de Minas, pelas suas gloriosas tradições e por ser
uma das melhores do Brasil, tem plena consciência da sua
responsabilidade com o povo mineiro. Não pode e não será massa de
manobra. Não pode agir sob a influência nem de políticos nem de
dirigentes de associações que não estão sintonizados com o
indispensável equilíbrio exigido nas suas altaneiras atribuições,
mormente se essas lideranças não se entendem. Esse
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desentendimento e as ações que visam mais ao interesse pessoal
que ao coletivo provocam um vácuo na liderança dos nossos policiais
e abre espaço para outras mais alinhadas com o interesse da classe.

Atitudes radicais e insinuantes de alguns podem levar a corporação
a posições igualmente radicais e imprevisíveis. Podem também levá-la
a optar pela substituição desses líderes por outros mais equilibrados e
preparados para a interlocução com o Governo. Não é consciente a
liderança que explora o emocional; a consciência se baseia no
racional. Não é racional a liderança que se utiliza de pressão contra o
Estado para praticar um ato para o qual não está preparado. Pedir o
aumento para os militares, cobrá-lo, negociá-lo, tudo está no campo
da razão. Foge-se a esse campo, quando não se olham as condições
do Estado, e radicaliza-se, exigindo-o a qualquer preço. O Governador
quer conceder o aumento e, seguramente, assim que houver
condições, concedê-lo-á. Se agir de forma diferente e ceder às
pressões, perderá o controle gerencial, de que Minas é exemplo no
País, e mergulhará em nebulosa crise sem perspectiva de reação.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Bonifácio Mourão. Parabenizo-o por seu pronunciamento.
V. Exa. sempre traz a todos os parlamentares e ao povo mineiro sua
inteligência e sua responsabilidade parlamentar. Hoje trouxe uma
reflexão muito importante, quando enalteceu o trabalho excepcional
da nossa gloriosa Polícia de Tiradentes - aliás, a melhor do Brasil.
Mencionou - o que já é do conhecimento de todos nós - a devoção
que o Governo Aécio Neves tem pelo patrulhamento e,
particularmente, pela Polícia Militar.

Mas gostaria de acrescentar, com a devida vênia, que, há poucos
dias, foi aprovada por esta Casa uma lei complementar estabelecendo
a promoção de todos os policias de Soldado a Cabo. Isso nunca
aconteceu na história de Minas de Gerais e do Brasil. Com  essa
promoção, houve um aumento substancial, de 10% a 15%.

Esse era um compromisso do Governador Aécio Neves desde o
tempo de campanha. Assumiu e cumpriu, na semana passada, com a
promoção de mais de 3 mil militares, em um dia só, no Estado de
Minas Gerais.

Esse é o compromisso de quem quer realmente garantir a ordem
pública de uma maneira pacata, serena e harmônica; é o Governador
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numa verdadeira sintonia com a Polícia Militar. V. Exa. fez um
apelo a toda a gloriosa Corporação, e quero seguir-lhe os passos.
Peço à Polícia Militar que dê um voto de confiança, mais uma vez,
porque aquilo que o Governador havia assumido perante a gloriosa
polícia foi cumprido por meio de lei complementar. A promoção
efetivou-se.

Precisamos da Polícia Militar; a sociedade como um todo precisa,
para manter-se harmônica, para que haja a garantia individual de cada
um. Na mesma linha de sentimento e da preocupação de V. Exa.,
quero fazer com que nossa voz chegue até a Polícia Militar, para dizer
que nós, parlamentares, somos seus admiradores e que temos
certeza plena de que a polícia não haverá de faltar com a segurança
da nossa gente.

O equilíbrio, a seriedade e o comportamento ético do nosso
Governador têm trazido garantias para todos. Deve existir uma
parceria entre o Governo e a Polícia Militar. Deverão caminhar juntos,
porque tanto a Polícia como nosso o Governador, nosso comandante
maior, têm procurado essa harmonia em Minas Gerais.

Associo-me a essa reflexão importante trazida por V. Exa. Que seja
feita uma reavaliação pelos próprios comandados de Minas Gerais.
Parabéns a V. Exa.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Bonifácio
Mourão, acrescento às suas preocupações uma outra, aqui já
apresentada pelo Deputado Sargento Rodrigues, mas não
compreendida; uma preocupação que todos devemos ter.

O Deputado Sargento Rodrigues tem alertado para o risco de o
Governo do Estado perder o controle gerencial, exatamente por não
comandar agora algo que faz parte de uma determinação dos
Soldados, dos Cabos e, mais que isso, dos Sargentos e dos próprios
oficiais, que é a demanda tanto por um reajuste, como o prometido
pelo Governador, como também pelo estatuto da Polícia Militar.
Nenhum dos dois entrou nesta Casa.

Essa preocupação tem sido trazida pelo Deputado Sargento
Rodrigues não como uma ameaça, mas como um alerta para algo que
ocorreu no Governo Eduardo Azeredo. Na época, a prepotência do
Governo fez com que houvesse a rebelião das bases. Esse é o recado
que o Deputado Sargento Rodrigues está transmitindo. S. Exa. não
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faz uma ameaça, ele alerta para uma situação que está aflorando
nos quartéis. Isso nos parece óbvio pelo contato que temos tido com
os policiais militares.

Isso mereceria de nós e do próprio Governador do Estado uma
sensibilidade maior, e S.Exa., em vez de sentir-se acuado por
pressões, deveria perceber que.há uma reclamação que é justa O
Governador deveria procurar fazer com que essas reivindicações
fossem atendidas de maneira mais imediata, para que não se perca o
controle gerencial.

Se o Governo agir com prepotência, dizendo que não negocia
porque se sente pressionado, poderá perder o controle gerencial.
Faço isso não como ameaça, porque nem tenho instrumento para
ameaçar, mas como uma reflexão política, como uma análise de fatos
que já vimos acontecer, e também como sindicalista que já fui.

Esse problema não é apenas da PM. Estamos sentindo o mesmo
problema nas escolas e nos hospitais, com o funcionalismo público.
Acredito que o prazo estabelecido e dado ao Governador não tem sido
correspondido àquilo que eles pensavam que S. Exa. poderia fazer,
mesmo entendendo as dificuldades que o Governo tem. Os planos de
carreira vieram, mas nenhum deles sequer com uma tabela salarial, o
que coloca para os servidores uma perspectiva muito ruim.

Deputado, esse é o meu pensamento. Gostaria que não levasse o
meu aparte como uma ameaça, porque - repito - não tenho
instrumento para ameaçar ninguém, nem é essa a minha intenção.
Trata-se de um alerta de quem está sentindo que a situação
realmente não é boa, não só com os servidores militares, mas
também com os civis.

Sou solidário com V. Exa. na preocupação que apresenta, para que
não haja uma perda de controle gerencial. Mas esta poderá vir às
vezes não pelo caminho da perda da autoridade, mas da
demonstração da prepotência e da incompreensão da necessidade de
atender a essas reivindicações. Muito obrigado.

O Deputado Bonifácio Mourão* - Respondendo ao Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, lembro-me bem das palavras de V. Exa. quando
assinalou que a promoção feita para os praças e Cabos era inédita,
isto é, jamais vista no Estado, e que beneficiaria a milhares de
militares.
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Respondendo ao Deputado Rogério Correia, quero dizer que não

sou Líder do Governo e não estou falando em nome do Governador
Aécio Neves, e sim em meu nome, como parlamentar. Repito, pelo
que conheço do Governador, ele não cederá a pressões e a ameaças
de paralisação, inclusive do modo que foi feito no Governo Eduardo
Azeredo.

Aquela vítima no Governo Eduardo Azeredo foi a maior - e fatal -,
mas o povo de Minas Gerais também foi a grande vítima da greve que
teve aquelas conseqüências. O povo de Minas Gerais não deseja
paralisação nem greve da PM. A responsabilidade do Governador é
maior em conduzir Minas com equilíbrio e serenidade. Por isso estou
falando nesses termos.

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, poderia ficar inerte, lendo as
notícias e assistindo ao debate sobre a reivindicação dos militares,
mas a questão posta como foi levou-me a uma reflexão mais profunda
e a proferir essas palavras, que buscam maior sensatez na condução
do processo. Os militares permaneçam cientes de que têm um
legítimo representante no Governo do Estado: é o Governador Aécio
Neves.

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

Deputados, imprensa, funcionários da Casa, senhoras e senhores que
nos assistem pela galeria e pela TV Assembléia, a triste fama de
possuir uma das piores rodovias federais do Brasil fez Minas Gerais,
na noite de anteontem, 12 de abril, ocupar o horário nobre da
televisão. O programa do Ratinho, da TV Alterosa, noticiou a
lastimável realidade em que se encontram nossas estradas,
principalmente a BR-135. "Não tem estrada", disse o Ratinho. E o pior
é que está certo.

Como já falei várias vezes, a rodovia citada no programa situa-se na
região central de Minas, onde está minha base eleitoral, a BR-135,
que parte do Trevão e vai até Montes Claros. Mais de quatro anos já
se passaram desde meu primeiro alerta sobre as condições dessa BR,
tendo sido cobradas melhorias efetivas por mais de uma vez junto aos
ex-Ministros dos Transportes Eliseu Padilha, João Henrique e
Anderson Adauto. Nesse período, temos o quarto Ministro dos
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Transportes, Alfredo Nascimento, e esperamos que ocorra o já
determinado.

Com Anderson Adauto, estivemos em audiências nas cidades de
Três Marias, Montes Claros e Curvelo, e não conseguimos iniciar os
trabalhos de recuperação. Estão definidas as empresas que farão a
restauração. Nesses encontros, ficou acertado que as obras de
recuperação da BR-135 eram prementes. O tempo passou, e tudo
ficou pior. Faço hoje mais um apelo às autoridades competentes, ao
DNIT em Minas Gerais e ao Ministério dos Transportes, para que não
aconteçam mais acidentes nesse trecho. Lastimamos que, há poucos
dias, entre tantos acidentados, tenha falecido o Vice-Presidente do
Banco Rural. A nossa estrada está desaparecendo dentro dos
buracos, ou melhor, dentro de crateras gigantes. A população de
Curvelo e de toda a região que vai até Montes Claros - fui até o
entroncamento de Salinas com a BR-1 16 - não agüenta mais esperar
pelas obras. O povo tem prejuízos incalculáveis. A Jaíba exporta
frutas, e o atraso estraga os produtos ainda no escoamento em uma
BR que não existe.

A região é abundante em propriedades rurais, e seus produtores
estão perdendo sua produção. Gostaria ainda de citar a produção de
quiabo na região central de Minas, que tem de ser transportado logo
após a sua colheita, uma vez que se perde rapidamente. Se não há
estrada, como transportar? Contamos também na região com
produtores de fumo, até mesmo do tipo exportação, que, além de
terem prejuízo, em virtude das chuvas, sofrem com a impossibilidade
de transporte.

Posso dizer que não demorará muito para ficarmos sem meio de
transporte rodoviário e sem combustível, pois nem mesmo as grandes
distribuidoras de petróleo estão arriscando colocar seus caminhões
nessa estrada para abastecer os postos das cidades ao longo da BR-
135.

Enquanto isso, os nossos colegas Deputados da região Nordeste do
Brasil estão lutando junto aos órgãos competentes para retirar
crianças e adultos que ganham gorjetas na beira das estradas,
tapando buracos com terra, buscando ganhar a vida dessa maneira.
Essa forma de ganhar a vida está começando a acontecer agora na
BR-1 35, o que nos envergonha profundamente.
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O povo não quer saber de onde vêm os recursos. Criou-se a

CIDE, que deverá ser destinada apenas às estradas, mas,
infelizmente, muito pouco desse recurso está vindo. E necessária a
conscientização dos Governos Federal e Estadual para acabar
definitivamente com esse sofrimento.

O Deputado Doutor Ronaldo (em aparte) - Deputado Doutor Viana,
gostaria de parabenizar V. Exa. pelo seu pronunciamento, de certa
forma prodigioso, pois, afinal de contas, é repetido nesta Casa, sem
surtir efeito.

Viajo muito por aquelas estradas, por ser de Sete Lagoas. Além
disso, vou constantemente a Paraopeba e a Curvelo. Coloco uma
interrogação em sua fala: "V. Exa. já observou que, há muito tempo,
essa tristeza acontece exatamente até o trevão?". Quase todos os
carros de passeio e caminhões que passam por aquelas estradas vêm
para Belo Horizonte passando pela BR-040. Aliás, passei ali
anteontem. Naquele trecho, a BR-040 está ótima, sendo necessário
apenas sua duplicação. Por que será que o trecho que vai até Curvelo
acaba com muita facilidade, e o que vai dali até Sete Lagoas e Belo
Horizonte se mantém em boas condições? Começo a pensar na
qualidade dos consertos, que duram muito pouco tempo. Portanto,
além de pedirmos a recuperação das estradas, temos de pedir
qualidade. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Deputado Doutor Ronaldo, na realidade,
não há recuperação, mas tapa-buracos, o que, efetivamente, nada
resolve. Agora, essa recuperação está prevista. Cada vez que vemos
acidentes, principalmente com morte, como ocorreu recentemente,
sentimos mais agredidos em nosso ânimo, em nossa vida
parlamentar, de representante daquela região. Já não podemos
aceitar essa situação. Essa deve ser a quadragésima nona vez que
subimos a esta tribuna para defender essa questão. Nada acontece, e
a situação piora a cada dia, a ponto de, hoje, ser melhor viajar por
estrada de terra.

Como não é possível trafegar pela BR, é necessário pegar um
desvio por uma estrada de chão, cheia de buracos, que não está
suportando o tráfego. E melhor trafegar por essa estrada que pela BR,
que é uma rodovia federal. Uma calamidade inaceitável! O "Ratinho",
em seu programa, tachou-a como a pior estrada do Brasil.
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O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Sou testemunha do

trabalho e do empenho de V. Exa. quanto à recuperação da BR-135.
V. Exa. tem batalhado não só no Estado, mas também em Brasília.
Essa é uma batalha da Comissão de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas, juntamente com os Deputados Federais votados nas
regiões Norte e central, o Ministro Anderson Adauto, Senadores e o
nosso Secretário. Pedimos a interferência do Governador, para que
nos ajude a salvar a vida das pessoas que lá trafegam.

Nesta semana, a Rádio ltatiaia fez um excelente trabalho
jornalístico. Como Presidente da Comissão de Transporte, fui
entrevistado. Perguntaram-me se há providências quanto à BR-135.
Respondi-lhes que isso é responsabilidade do Governo Federal, mas
a Comissão tem feito audiências públicas para discutir a precária
situação da rodovia.

Sem dúvida a BR-135 é a pior do Brasil. Várias vidas já foram
ceifadas. Até agora, há somente promessas, do Ministro Anderson
Adauto, nosso ex-colega, Deputado Federal do PL, aliás. Nas
audiências, por várias vezes, ele prometeu a liberação de recursos
para o tapa-buracos de Montes Claros a Engenheiro Navarro.

Ontem estive em contato com o DNIT. Foi dito que o tapa-buracos
está sendo feito. Verificamos e constatamos que isso não está
ocorrendo. Há caminhões capotados, principalmente os de carvão.
Estradas de terra, como as de Cordisburgo e Felixlândia já não
possuem condições de tráfego. O ex-Diretor do Banco Rural foi uma
das últimas vitimas fatais. Outras famílias morreram. Há vários carros
quebrados. Quem não paga os impostos em dia tem o carro retido.

Os jornais de grande circulação relatam que as pessoas que moram
desde o Trevão, de São João da Lagoa, Curvelo, Corinto, Santo
Hipólito, Morro da Garça, Monjolos, Buenópolis até Montes Claros,
cobram providências. Onde estão nossos representantes para gritar e
lutar por nós?

Temos lutado pela recuperação da BR-135, mas nada é feito há
mais de 30 anos. A operação tapa-buraco é jogar dinheiro fora. Não
resolverá coisíssima nenhuma. Ontem, obtive a informação de que as
empresas contratadas Consórcio Pavisan-Conserva ganharam a
concorrência,no valor de R$9.552.000,00, para o primeiro lote, de
Montes Claros a Engenheiro Navarro - Km 368 a 441. 0 contrato foi
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assinado nesta semana, no DNIT.
O Lote n° 2, que trata da recuperação do entroncamento de

Engenheiro Navarro a Corinto - km 583 a 669 -, estava "sub judice",
mas a primeira empresa foi desclassificada, passando-se
imediatamente para a segunda, a Construtora Sucesso do Piauí, com
o valor de R$9.903.000,00. Já o Lote n° 3 consiste no recapeamento
do trecho do entroncamento de Corinto à BR-040, também da
Construtora Sucesso.

A informação é a de que, ainda este mês, começa a recuperação.
Mas há aquele ditado: "Cachorro mordido de cobra tem medo de
lingüiça". Há quanto tempo vêm fazendo essa promessa de
recuperação? Já recebemos visitas em nossa comissão, e com
certeza V. Exa. também já recebeu em seu gabinete Presidentes de
Câmaras, Vereadores e lideranças das cidades cortadas pela BR-135.
Estão querendo ir até a BR para não deixar passar nenhum carro
enquanto um representante não garantir a liberação de recursos para
a recuperação da rodovia.

Agendamos um encontro com o Ministro dos Transportes - V. Exa.
fará parte dessa comitiva - e faremos o possível para que vá à BR-
135. Ele é do nosso partido, o PL, e não queremos que vá de
helicóptero nem de avião, mas de carro para que constate a situação
precária dessa rodovia. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Agradeço as palavras do Deputado Célio
Moreira. Gostaria de ter ouvido o Deputado Carlos Pimenta, grande
batalhador, e de ter trazido outro assunto à discussão, mas, como
essa questão é palpitante e vital para todos, o tempo não foi
suficiente. Muito obrigado.

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

Deputados, antes de iniciar meu pronunciamento, gostaria de
parabenizar os Deputados que me antecederam na tribuna. O grande
negócio do Brasil hoje é o tapa-buracos. E melhor que fazer estradas
• recapear. Os donos de empresas devem tentar habilitá-las no DNIT
• no DER para operarem nessa área, pois esse é o melhor negócio
que existe no País.

Farei um pronunciamento extenso, que poderá durar três ou quatro
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dias. Lerei o relatório de uma CPI de 1975, que versa sobre nosso
embate hoje contra a MBR e a exploração da Mina Capão Xavier.
Essa história é longa e já está nos tribunais com decisões
desencontradas, uma vez que alguns Juízes têm dúvidas sobre o
projeto, e outros sinalizam que está o.k. Estamos na Justiça Federal
com uma liminar que suspende todas as atividades da MBR e tudo o
que existia em termos de licenciamento por parte do COPAM.

Para continuar nosso embate contra a MBR, lerei o relatório de uma
CPI. Farei questão de ler todos os seus dados. (- Lê:) "O objetivo da
reunião da CPI hoje, de acordo como que consta da ata, é a
apresentação do relatório do Sr. José Luiz Bacarini sobre os trabalhos
desta Comissão".

Temos os pronunciamentos de todos os membros da Comissão. O
Presidente dizia: "Antes de concedermos a palavra a S. Exa., a
Presidência comunica aos membros da Comissão, sendo que disso o
Deputado Luiz Bacarini está devidamente informado, que, desde a
última reunião até esta data, outros documentos, além dos constantes
da relação da ata, foram trazidos a esta Comissão, entre eles um que
nos foi enviado pela Federação das Indústrias de Minas Gerais, que é,
exatamente, xerox completo, com todas as peças anexas da denúncia
da Mineração Boa Esperança, com relação ao problema do transporte
ferroviário no vale do Paraopeba, denúncia que é peça essencial da
comissão parlamentar de inquérito que, em Brasília, na Câmara
Federal, apura problemas relativos à atuação, no Brasil, das empresas
multinacionais.

Esse relatório foi entregue ao Sr. Deputado Luiz Bacarini para que
pudesse ser examinado ainda a tempo de, no que fosse necessário,
ser incluído no relatório.

Disse o Presidente: 'Com a palavra, o Deputado Luiz Bacarini'.
O Deputado Luiz Bacarini - 'Inicialmente, quero justificar o atraso na

apresentação do relatório, uma vez que havia marcado a reunião para
o dia 10. Encontrei várias dificuldades, tendo em vista que os
depoimentos tomados transformaram-se em verdadeiros hieróglifos, já
que a taquigrafia não teve, infelizmente, tempo de passá-lo a limpo
após a revisão, tornando-se uma obra realmente difícil para o relator
ler, interpretar e até mesmo verificar as correções feitas pelos
depoentes.
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Ao apresentar o meu relatório, quero congratular-me com os
Deputados que compõem esta Comissão não apenas pela dedicação
ao trabalho, mas sobretudo pelo zelo que demonstraram durante os
depoimentos aqui tomados. Feito isso, passo a ler o relatório,
permitindo-me dar uma cópia a cada membro, para que possam
acompanhar a leitura.

'De autoria do nobre Deputado Jorge Carone, datado de 13/3/75, o
requerimento, que contou com apoio regimental, deu origem a esta
comissão parlamentar de inquérito, para apurar as possíveis
irregularidades praticadas pelas Minerações Brasileiras Reunidas -
MBR -, na serra do Curral.

Deferido o requerimento na mesma data, de conformidade com o
disposto no art. 227 do Regimento Interno, foi, pelo Presidente da
Assembléia Legislativa, nomeada esta Comissão. Assim, é regular e
legítima, face à lei e ao Regimento Interno desta Casa, a constituição
e nomeação dessa CPI.

Esta reuniu-se em 21/3/75 e elegeu Presidente o ilustre Deputado
Gerardo Renaut e Vice-Presidente o Deputado José Santana, tendo
sido este indicado relator.

Em 2/4/75" - praticamente 29 anos atrás - " a CPI ouviu o
depoimento do Sr. Afonso Araújo Paulino, Diretor-Presidente do
'Jornal de Minas', órgão desta Capital que há mais de um ano vinha
apresentando denúncias contra as atividades da MBR.

Em 4/4/75 foi ouvido o Sr. Oswaldo Pierucetti, Prefeito de Belo
Horizonte; em 8 de abril do mesmo ano, o Sr. Ruben Costa Lima,
Prefeito de Nova Lima, e, em 16 de abril, o Sr. José Azevedo Leite,
Prefeito de Raposos.

O Sr. Presidente da MBR, Daniel Sydenstrickeer, foi ouvido no dia
17 de abril; ouvindo-se a seguir o Sr. Mário Viegas, Presidente da
Associação Ornitológica Mineira, em 29 de abril; e o Prof. Ozório da
Rocha Diniz em 9/5/75". Vou dizer sempre o ano 1975, para que todos
se lembrem que a CPI discutida hoje já ocorreu há praticamente 30
anos.

"Esta Comissão solicitou ainda as seguintes diligências:
1 - Ao Chefe do Departamento de Engenharia Sanitária da Escola

de Engenharia da UFMG, Eng° Honório Botelho, em 714/75,
informações e levantamento das alterações climáticas de Belo
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Horizonte. Em resposta, informa aquele Departamento, em carta de
417175, que não dispunha desse levantamento, sendo impossível,
assim, fornecer quaisquer dados.

2 - Ao Diretor da Rede Ferroviária Federal, em 4/4/75, solicitando
cópia do contrato firmado entre aquela Rede e a MBR, sem, no
entanto, até .a presente data, obter qualquer resposta. Consta no
processo ofício da MBR à Rede, no qual ela deixa, a cargo daquela, o
fornecimento desse contrato".

Portanto, naquela época, a MBR já tinha muita influência sobre a
Rede, que só poderia informar alguma coisa à Comissão se fosse
autorizada pela MBR, uma empresa particular.

"3 - Ao Diretor do Departamento Nacional de Produção Mineral, em
4 de abril, Dr. Acyr Ávila da Luz, solicitando informações sobre a
autorização concedida à MBR para exploração da jazida na serra do
Curral, sem qualquer resposta."

Naquela época, o Departamento Nacional de Produção Mineral não
dava nenhuma resposta aos órgãos ambientais, muito menos à
Assembléia Legislativa. Esses são os documentos que solicitaram na
abertura da CPI.

"4 - Ao Chefe do 5° Distrito de Metereologia do Ministério da
Agricultura, em 4/4/75, Dr. Alberto Vilas Douçada, solicitando
levantamento das alterações climáticas de Belo Horizonte de 1969 a
1975. Por várias vezes, houve troca de correspondência entre a CPI e
aquele distrito, sendo, finalmente, em 2 de julho, encaminhado o
parecer sobre o assunto.

5 - Ao Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Vereador
Paulo Portugal, em 4 de abril, solicitando cópia da Lei n° 898, de
30/10/61, que criou a FERROBEL. A lei está anexada ao processo."

A Prefeitura era acionista da MBR nas minerações da serra do
Curral através da Ferrobel, uma empresa municipal.

"6 - Ao Chefe do 30 Distrito do Serviço de Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, solicitando informações sobre o tombamento da
serra do Curral.

7 - Ao Diretor do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal,
em 3 de abril, solicitando informações sobre as medidas fixadas para
a proteção da mata do Jambreiro.

8 - Na mesma data, ao Diretor do Instituto Estadual de Florestas, no
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mesmo sentido. Estas, em resumo, são as providências tomadas
por esta Comissão".

Aqui falava o Deputado Luiz Bacarini. (- Lê:)
"Com os dados de que dispomos, compete-nos, agora, examinar os

fatos à luz do direito e dos elementos colhidos.
Egrégia Comissão!
Antes de examinar propriamente as atividades da MBR na serra do

Curral, impõe-se o exame da política de mineração e siderurgia de
nossa pátria e seus reflexos na economia do Brasil e, em particular,
de Minas Gerais.

Desde quando, em 1554, o Padre Anchieta anunciara à Coroa a
existência de ferro no Brasil, até nossos dias, muito se fala nas
enormes riquezas de que nosso solo é possuidor.

E a luta pela independência econômica quase que se processa no
Brasil, exclusivamente, através da defesa de nossos minérios e na
sua industrialização: "o minério não dá duas safras", "trata-se de
riqueza não renovável" são os "slogans" que bem caracterizam a
autodeterminação daqueles verdadeiros nacionalistas que desejam
ver o Brasil livre de capitais estrangeiros que daqui tudo levam, sem
qualquer retorno e sem qualquer desenvolvimento.

Minas, então, tem sido o celeiro do sacrifício, sugada em sua
riqueza maior e abandonada naquilo que, por justiça e por direito,
deveria ser-lhe outorgado.

E Minas vendendo o seu futuro!"
Para aqueles que estão chegando agora, este foi o relatório do

Deputado Luiz Bacarini, em 1975. (- Lê:)
"No passado, exauriram o nosso ouro. No presente, exaurem o

nosso minério, na política voraz de mineração.
O Brasil, nos últimos 40 anos, tem tentado, por todos os meios ao

seu alcance, atingir a meta ideal, através da implantação da política
integrada de mineração e siderurgia.

Volta Redonda foi o primeiro passo.
O Prof. Ozório Diniz, ao prestar seu depoimento perante esta CPI

afirmou com muita precisão: "Não fizemos voto de probreza, mas
queremos participar do bolo que está sendo distribuído ao mundo,
através da industrialização". Essa é a legítima verdade.

Não somos contra a política de mineração, mas desejamos ver,

rÃ
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passo a passo com ela, a implantação também de siderurgias em
nossa Pátria.

Nem mesmo a alegação de que a exportação produz divisas serviria
como suporte para a exportação pura e simples, pois que, como
afirmou o Prof. Ozório Diniz, o Brasil consome, na importação do aço,
o dobro de divisas que nos dão as exportações de minério.
'Urge, portanto, implantar em nossa Pátria a política integrada de

mineração e siderurgia, sob pena de, assim não agindo, confirmarmos
a triste expressão: "Estaremos vendendo o nosso futuro?"."

Que fantástico! Há 30 anos, ele já se preocupava com o futuro, e
nós, até agora, ainda o discutimos. (- Lê:)

"Foi assim pensando que o eminente Presidente Castelo Branco, em
conversa com o Sr. Antunes, fez-lhe um apelo para que procurasse
auxiliar o Governo na implantação dessa política integrada, conforme
depoimento do Sr. Daniel, Presidente da MBR". Castelo Branco
solicitou à companhia a industrialização e as siderúrgicas prometidas.
"E ela se implantaria em três etapas, sendo as duas primeiras de
mineração e pelotização e, posteriormente, a de siderurgia.

E assim surgiu, em Minas Gerais, a MBR. Mas não mais com os
propósitos manifestados anteriormente". Disse ao Governo que
implantaria a siderúrgica e explorou e exportou as nossas riquezas.
"Pela Recomendação Ministerial n° 50/68, aprovada pelo Presidente
Costa e Silva, em 9/4/68, verifica-se, de acordo com o inciso III, que:

um dos objetivos do programa integrado de mineração e siderurgia
que a Companhia Auxiliar de Empresas de Mineração - CAEMI -, da
qual a MBR é subsidiária, aumentou à apreciação do Governo
anterior'.

A partir dessa proposta da CAEMI, e nela confiante, o Governo
Federal autorizou a construção do terminal marítimo para o embarque
de minério de ferro na Baía de Sepetiba, dando à MBR o privilégio
para sua exploração e submetendo os mineradores privados do vale
do Paraopeba à prévia autorização da MBR, para transportar e
embarcar minério de sua produção pelo terminal de Sepitiba.
Aprovada essa recomendação, a MBR, alegando dificuldades na
conclusão do contrato com a RFF, por motivo de frete, conforme
confessa o Presidente em seu depoimento, volta novamente às portas
governamentais, e nova recomendação é baixada, de n° 74/70, na
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qual se constata que: O projeto da MBR, anteriormente
denominado Plano integrado de Mineração e Siderurgia, tornou-se
menos ambicioso no que concerne às etapas de industrialização -
siderurgia e pelotização -, tornando-se basicamente um projeto de
exportação de minérios'.

Em resumo, o início das atividades da MBR em Minas Gerais, após
a aquisição da Companhia de Mineração Novalimense e o
arrendamento da jazida da Ferrobel, da Prefeitura de Belo Horizonte,
passou àquela empresa a exploração e a exportação de minérios,
destruindo a serra do Curral, quebrando o panorama paisagístico,
desmatando a mata do Jambreiro, poluindo águas e provocando
prejuízos à população de Nova Lima. E o que restou ao Brasil ou a
Minas? O plano integrado da mineração e siderurgia totalmente
esquecido. No próprio dizer do Presidente da MBR, o Japão é o
grande exportador de aço para o Brasil e o maior importador de ferro
da MBR. E, na afirmativa do Prof. Ozório Diniz, a importação do aço
consome o dobro de divisas que nos dá a exportação do minério de
ferro.

Não há como se falar em aumento de divisas. As nossas reservas,
aos poucos, vão-se exaurindo".

Sr. Presidente, Srs. Deputados, paro por aqui, mas, depois,
continuarei, pois trata-se de um relatório grande. Tenho certeza de
que fará parte da história de Minas Gerais, talvez uma história já
esquecida.

Precisamos relembrar, sempre, o desastre que será para Belo
Horizonte e para Minas Gerais se a MBR conseguir explorar a Mina
Capão Xavier. Esse assunto já está sendo discutido na justiça.

Esse, então, será o nosso pronunciamento daqui a uns dois ou três
dias, para que as Deputadas e os Deputados, os nossos
telespectadores e a população de Belo Horizonte, principalmente,
tome conhecimento do desastre que a MBR está sendo para Minas
Gerais. Está explorando e levando todas as nossas jazidas, deixando-
nos buracos, sem nos dar nenhum retorno, a não ser algum projeto,
como o da reforma da Praça da Liberdade. Acham que, com isso,
estão pagando o desastre que geraram em Minas Gerais.

Portanto, Sr. Presidente, paro por aqui. Darei prosseguimento na
próxima reunião, se Deus permitir que possamos continuar
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defendendo o que é mais importante na vida: os mananciais de
água. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Zé Maia.
• Deputado Zé Maia* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, público, senhoras e senhores que nos assistem pela TV
Assembléia, viemos hoje a esta tribuna para fazer um breve
comentário sobre uma matéria publicada no jornal "Estado de Minas",
no dia 11/4/2004, portanto logo depois do feriado, assinada pela
jornalista Patrícia Aranha, que não conheço, mas que respeito, porque
uma jornalista que trabalha num diário da estatura, da importância do
"Estado de Minas, por certo é uma pessoa que deve merecer toda a
nossa consideração.

Quero dizer à jornalista Patrícia Aranha, primeiro, que a crítica é um
dos instrumentos mais poderosos do aprimoramento pessoal e de
qualquer instituição. Portanto, é essencial que tenhamos uma
imprensa livre e forte. Isso é fundamental para o processo
democrático que vivemos em nosso País. A crítica, por certo, como
disse aqui, é um instrumento poderoso de aprimoramento.

Entretanto, quero dizer à Patrícia que a forma como abordou essa
matéria não está do tamanho dela nem do jornal "Estado de Minas",
que é um dos jornais mais importante do País, e não somente de
Minas Gerais. Ela colocou o debate num nível rasteiro, pequeno,
absolutamente inaceitável, inconcebível pela estatura do parlamento e
do Estado de Minas Gerais.

O título da matéria diz: "O contribuinte paga pela inoperância". Diz
que os Deputados mineiros aprovaram apenas 19 projetos, mas
receberam salário integral.

Ora, não  possível que tenhamos um debate desse nível e dessa
natureza. E como se tivéssemos de aceitar a idéia de produção em
série, por exemplo, como se montam veículos automotores: quanto
mais veículos se produz, melhor será a capacidade de trabalho do
operário da fábrica. O trabalho do parlamento não pode ser medido
pelo número de projetos aprovados, mas, no mínimo, pela sua
qualidade, pois cuidamos da vida humana, do futuro e dos destinos do
povo mineiro.

A Patrícia deveria nos cobrar qualidade, coerência, consistência e
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pureza dos projetos e observar se eles apontam na busca do
melhor para o povo mineiro. Por isso, Patrícia, você deve nos cobrar
precisão, e não pressa. Repito, temos de ter precisão, e não pressa,
porque cuidamos do futuro do povo mineiro.

Nessa linha, o jornal "Estado de Minas" está sendo pequeno. Não
que o jornal e a jornalista Patrícia Aranha sejam pequenos, mas, pelo
menos desde 2003, o jornal tem sido pequeno no tratamento com o
parlamento mineiro, conduzindo o debate para um nível inaceitável
perante o parlamento e o povo mineiro.

O jornal "Estado de Minas" é maior do que os ataques que têm feito
aos Deputados Estaduais, que merecem, no mínimo, respeito, pois
respeitamos muito a imprensa. Há uma grande imprensa no Estado e
no, Brasil.

E essencial termos uma imprensa grande, livre, forte e crítica, pois
só assim ocorrerá o aprimoramento dos Governos, dos Deputados,
dos Vereadores, mas o debate deve ser em nível elevado. Não
podemos baixar ao nível em que o jornal "Estado de Minas" quer
deixar o parlamento mineiro.

O nosso parlamento é defensor da imprensa livre e contra a
censura. Se caírem todas as defesas da imprensa, tenho a certeza de
que este parlamento ficará de pé em sua defesa. A quem interessa
um parlamento fraco? A imprensa, que conta nesta Casa com os seus
maiores defensores? Esta Casa é plural e democrática. E nesse nível
de discussão que queremos que o jornal trate o assunto.

O jornal "Estado de Minas" é grande e um orgulho do povo mineiro.
A imprensa mineira é o orgulho do Brasil, e temos de preservá-la.
Portanto, peço à Patrícia e aos companheiros do jornal que estejam
mais próximos do parlamento.

Reitero o convite a alguém do jornal "Estado de Minas" para me
acompanhar, por uma semana, quinze dias ou um mês, e verificar se
as posições são honestas. Parece que o Deputado trabalha apenas às
terças, às quartas e às quintas-feiras como se nos finais de semana
não fosse para suas bases eleitorais. Na Semana Santa, mais da
metade dos Deputados estava nas suas bases eleitorais discutindo as
questões regionais e políticas, em que a sua participação se faz
necessária. Portanto, reitero o convite ao jornal "Estado de Minas", a
quem quiser, com os custos pagos pelo nosso mandato, para nos
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acompanhar e conhecer o nosso trabalho.

Digo mais, nesta Casa, um projeto gasta apenas 40 segundos para
ser aprovado em turno único, 20 segundos na primeira votação e 20
segundos na segunda. Mas, até chegar aqui, é discutido amplamente
nas comissões, e chega-se a um consenso, na maioria das vezes,
porque não há radicalismo nesta Casa.

Os Deputados trabalham não apenas na aprovação ou não de
projetos. Realiza-se um trabalho de discussão profunda entre partidos
de ideologias diferentes, verificando as repercussões da aprovação de
qualquer projeto. O debate entre parlamentares é rico, de alto nível e
de amplo e irrestrito respeito, independentemente da cor partidária
defendida.

Gostaria que criticassem esta Casa por aprovar um projeto injusto,
desnecessário e prejudicial ao povo mineiro, e não pela quantidade. O
número de projetos aprovados aqui é irrelevante. Não podemos ser
avaliados como uma fábrica de automóveis, de tijolos ou de telhas que
trabalha pela quantidade, mas sim pela qualidade e pelo cuidado com
o futuro do povo mineiro.

Há mais de um ano exerço o meu mandato nesta Casa. Certamente,
a remuneração dos Deputados é uma discussão que percorreu anos
anteriores. Há mais de 20 milhões de habitantes em Minas Gerais e
77 vagas nesta Casa. Isso equivale a 300 mil habitantes por uma
cadeira. O vestibular para se chegar aqui é muito concorrido. Se se
igualasse a nossa remuneração com a de profissionais liberais ou
educadores, lotaríamos esta Casa de pessoas não qualificadas para
discutir o futuro do povo mineiro. E esse o nível de discussão que o
Estado deseja impor ao povo mineiro? Lotar este Plenário de
incompetentes? Será possível que médicos, advogados, empresários,
professores, contadores viriam aqui para discutir o futuro do povo de
Minas Gerais em troca de um salário miserável? Certamente
abriríamos espaço para os oportunistas, os aproveitadores, enfim,
para os que não se preocupam com o futuro do povo mineiro. E esse
o nível de discussão que desejamos travar com o Estado?

Jornal "Estado de Minas" e povo mineiro, não me acovardarei. A
força da imprensa é muito grande, mas a do parlamento é maior.
Nada temos a esconder do Estado. O meu imposto de renda e os
meus sigilos telefônico e bancário estão à disposição de qualquer
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órgão de imprensa e do povo mineiro. O homem público deve ter
vida pública, dar respeito e exigir respeito. O "Estado de Minas" não
tem respeitado esta Casa e os Deputados que, pela vontade
majoritária, representam o povo mineiro. Se aqui há Deputados que
exerceram dois, três, quatro ou cinco mandatos, é porque prestaram
grande serviço ao povo mineiro. Ninguém os reelegeria se não
tivessem sido probos, corretos e cumpridores do seu trabalho. Nesta
Casa, há vários Deputados que não são do primeiro mandato. Essa é
uma prova de que cumpriram lealmente com o seu papel. Essa é a
guerra que os jornalistas míopes, que não querem enxergar, jamais
entenderam, pois, fechados na redação de um jornal, se encontram
distantes da vontade do povo e não percebem os fatos como nós
percebemos. A cada final de semana e a cada dia, entramos em
contato com os bairros, as bases eleitorais, os pobres, os ricos, os
políticos ou não. Estamos próximos do povo, discutindo os problemas
que o afligem. Respeito a imprensa mineira, que é um orgulho para o
Brasil, mas alguns jornalistas, que são minoria, preferem a miopia,
talvez na esperança de vender mais jornais. Espero que essa não seja
a razão.

O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - Deputado Zé Maia,
obrigado. Sinto-me sensibilizado com o discurso de V. Exa., que
demonstrou coragem em tratar de um tema de tamanha relevância e
em contestar o comportamento da mídia.

V. Exa. está correto; parece que a imprensa mineira sofre de
algofilia, tem prazer no sofrimento próprio. Não diria masoquismo,
porque este envolve o componente erótico. Ela sempre prega contra a
democracia e achincalha o Poder que sustenta esse regime. Se fosse
escolher uma figura para representar os três Poderes, não escolheria
um triângulo equilátero, mas escaleno, onde o Poder Legislativo seria
a hipotenusa, fonte maior de sustentação do regime democrático. A
história mostra que em todas as ditaduras, de esquerda ou de direita,
os primeiros a serem pendurados são os jornalistas, como aconteceu
com Fidel Castro e Fulgêncio Batista. O Deputado é uma figura
emblemática, que encarna dois personagens opostos: é altar para
todo tipo de súplicas, pois quando alguém quer pedir algo, ainda que
aparentemente impossível, procura o parlamentar; ao mesmo tempo,
é pelourinho para sacrifícios, e, não raro, é o próprio sacrificado
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quando alguém quer bater, achincalhar, humilhar. Lamento que a
mídia tenha essa disposição mórbida contra o regime democrático.
Parece que pregam a exceção, e a história conta que, quando há
exceção, quando o regime democrático é sepultado, são eles os
primeiros sacrificados. Parece que buscam isso, infelizmente, por
doença.

O Deputado Zé Maia* - Obrigado, V. Exa. representa a essência do
que o parlamento mineiro tem apresentado de bom nos últimos
tempos.

Na matéria assinada pela jornalista Patrícia Aranha, há uma
omissão, pois não diz que, da remuneração que recebemos, 1/3 é
referente a descontos, imposto de renda e contribuição previdenciária.
Além disso, não explica que apenas 2% do orçamento do Estado de
Minas são gastos com todo o Poder Legislativo do Estado. Apenas
2%! Poucas pessoas sabem disso.

A herança mais maldita do golpe de 64 foi a generalização da idéia
de que político é significado de coisa ruim. O regime militar não queria
nenhum político interferindo nas decisões que levaram ao golpe, e
criou-se uma cultura contra todos os políticos.

Como acontece em qualquer outra atividade, na política temos bons
e maus políticos. Nesta Casa, há grandes Deputados, mas existem
também parlamentares que deixam a desejar.

Encerro minhas palavras, Sr. Presidente, pedindo ao jornal "Estado
de Minas" que cobre coerência, faça críticas duras, mas, acima de
tudo, respeite o parlamento mineiro, visto que representamos aqui a
vontade majoritária do nosso povo. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, solicito o encerramento
da reunião por falta de número regimental.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, solicito que seja feita a
chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Presidente (Deputado Luiz Fernando Faria) - E regimental. A
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados para a recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Leonardo Quintão) - (- Faz a chamada.).
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados.
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Portanto, há número regimental para a continuação dos trabalhos.

2a Parte (Ordem do Dia)
P Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

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

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, o Requerimento n°
2.701/2004, da Comissão de Meio Ambiente. Publique-se para os fins
do art. 104 do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso VIII do art.

232 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado Laudelino
Augusto (2) solicitando a retirada de tramitação dos Requerimentos
n

os 2.508 e 2.509/2004 (Arquivem-se 05 requerimentos.) e, nos
termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno,
requerimentos dos Deputados Chico Simões solicitando que o Projeto
de Lei n° 1.24712004 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu prazo para
emitir seu parecer, e George Hilton solicitando que o Projeto de Lei n°
1.456/2004 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu prazo para
emitir seu parecer.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Chico
Rafael solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para,
nos termos do seu § 1 0 , transferi-Ia ao Deputado Antônio Júlio. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 60
minutos. Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, em primeiro lugar, quero agradecer a gentileza do
Presidente em exercício, Deputado Luiz Fernando, em nos conceder,
pelo art. 70, a oportunidade de continuarmos nos manifestando sobre
a CPI das Minerações Brasileiras Reunidas.

WA
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Parei a leitura do relatório do Deputado Luiz Bacarini quando

dizia: "Não há como se falar em aumento de divisas". Na época,
Deputado Leonardo Quintão, ele já dizia que as nossas compras do
Japão eram muito maiores que os nossos envios de minério de ferro.
Isso foi dito há 29 anos.

Dizia. ele: "E o que dizer de Minas Gerais? Onosso Estado sonha
com a AÇOMINAS. Luta pela implantação, . aqui, de um pólo
siderúrgico, mas assiste, impassível, às explorações de suas grandes
jazidas, confirmando o 'slogan', segundo o qual somos o celeiro de
exportação de minérios e de mineiros". Deputados, vejam que
profundidade do relatório já àquela época!

"E o que recebemos em troca? Exclusivamente a quota-parte sobre
o imposto único sobre minérios, que em 1974 somou a irrisória
quantia de Cr$113.291.920,42, inferior à da própria quota-parte do
imposto único sobre combustíveis e lubrificantes, que naquele período
foi de cerca de Cr$137.000.000,00 e aos próprios dividendos da
CEMIG para com o Estado". Esse era o estrago que a MBR fazia à
economia mineira.

"A ferrovia 5H - Rio e BH - São Paulo aí está, em fase de
implantação. Se a AÇOMINAS não vier nestes próximos quatro anos,
a luta será inglória, pois correremos o sério risco de ver o pólo
siderúrgico desviado para outros Estados no momento em que o
transporte de minério puder ser feito por ferrovia de alta categoria e
grande velocidade, a 110 km/h.

E de todo aconselhável que façam parte deste relatório algumas das
sugestões do Prof. Ozório Diniz:

a) Acelerar a industrialização da nossa Pátria, exportando o minério
que não nos taça falta, lucrativamente;

b) pressionar a Vale do Rio Doce, a MBR e a SAMITRI a fim de que
cooperem ativamente no Plano Nacional de Aumento da Produção
Brasileira de Aço".

Ressalto a profundidade deste relatório, de 1975, quando já estavam
querendo pressionar a MBR, a própria Vale do Rio Doce e a SAMITRI
a fim de cooperarem com o Brasil e com Minas Gerais na ativação do
Plano Nacional de Aumento da Produção Brasileira de Aço. Mas eles
preferiram continuar exportando o nosso minério a exportar o aço.

"c) Que se impeça a criação de estradas cativas, como ocorreu com
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a MBR, no terminal de Sepetiba". E isso que está acontecendo
também na Mina Capão Xavier, que tem uma estrada própria, cativa.

"d) Tornar obrigatória a reserva de jazidas estratégicas de minérios
bem situados, para garantir a siderurgia nacional no futuro". Já
levaram quase tudo, principalmente o que havia na região da serra do
Curral, do Jambreiro e da Mutuca. Agora, querem acabar também
com Capão Xavier;.

"e) Impõe-se, de fato, a criação de uma taxa sobre a exportação do
minério de ferro e do manganês, a exemplo da de combustíveis e
lubrificantes, gravando-a com a finalidade de se assegurarem sua
industrialização e maiores benefícios aos Estados produtores. Tudo
isso seria o primeiro grande passo para a implantação da tão
almejada política integrada de mineração e siderurgia.

Isto posto, passamos a examinar as atividades da MBR em Minas
Gerais e, de maneira especial, na serra do Curral. O Dr. Afonso
Paulino, em seu depoimento, afirmou que, em suma, "a execução do
chamado Projeto Aguas Claras, realizado pelo Grupo Hanna, sob o
nome de Minerações Brasileiras Reunidas, trouxe as seguintes
conseqüências que denominou de desastrosas:" Isso em 1975.

"a)Poluição das águas e destruição das nascentes que abastecem
grande parte da população da Grande BH e, naturalmente, as cidades
de Nova Lima e Raposos;

b) Destruição da mata do Jambreiro, única reserva natural num raio
de 200km em torno de Belo Horizonte," Isso já aconteceu, acabaram
com tudo e querem destruir mais alguma coisa;

"c) Destruição da barreira natural de montanha, que garantia a Belo
Horizonte um excelente clima - seco e frio;

d) Extinção dó Vera Cruz, para que a Rede Ferroviária Federal
pudesse cumprir o contrato de transporte de minério de ferro
celebrado com a MBR;

e) O contrato entre a MBR e a Ferrobel, prejudicial aos interesses
desta e, de conseqüência, aos interesses da Capital;" Já em 1975, a
MBR fez esse contrato com a Ferrobel, uma indústria da Prefeitura de
Belo Horizonte que já dava prejuízo. Posteriormente, foi extinta, e seu
capital passou para a MBR;

'I) Destruição da fauna, na mata do Jambreiro.
Isso sem falar nas constantes explosões de dinamite, provadas e
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comprovadas por fotografias por ele anexadas.

Examinemos todos esse itens à luz dos documentos anexados e dos
depoimentos tomados, pois que estes, em resumo, seriam os
prejuízos - sem falar no maior deles, qual seja o de se fazer um
projeto basicamente de exportação de minérios - que as atividades da
MBR estariam :provocando . em Minas Gerais."

Agora, lerei o relatório dos itens apresentados.
"a) Poluição da água e destruição das nascentes que abastecem a

Grande BH e, naturalmente, Nova Lima e Raposos.
Muito embora o Prefeito de Belo Horizonte, em seu depoimento,

tenha procurado defender a atividade da MBR, nesse setor, outra,
porém, foi a atitude do Prefeito de Nova Lima. E, se não bastasse,
existe no processo a própria confissão do Presidente da MBR.

O Sr. Ruben Costa Lima, então Prefeito de Nova Lima, hoje falecido,
afirmou: "Durante as chuvas, o minério cobre toda a barragem, e as
bombas de sucção que levam água à estação de tratamento não
podem funcionar". Refere-se ao córrego do Massena.

E mais: "O lugar onde a água nascia é exatamente onde hoje está a
MBR. Com isso, já não se faz mais a sua canalização por declive, e,
durante as chuvas, não podem as bombas funcionar." Isso é
confessado pelo Presidente da MBR, que afirmou, por meio do seu
assessor, Prof. Hermelino Herbster Gusmão: "Alguns desses cursos
são poluídos em época de chuva por intensas enxurradas, em
decorrência da terra mais ou menos solta, da estrada de ferro, das
estradas de rodagem e dos cortes feitos na área da mineração
propriamente dita. E mais o rejeito da mineração, a parte que não é
minério, que determina pilhas desse material solto na época das
chuvas e que promove consideráveis enxurradas".

Esses cursos de água levam, então, uma massa de material sólido
considerável. Um desses cursos de água que sofreu a.mobilização de
matéria sólida considerável é o córrego ou riacho do Massena,
juntamente com o riacho do Cardoso, que servem a uma pequena
barragem de concreto que abastece parte da população de Nova
Lima. Ocorreu em 1973 e 1974, depois de chuvas muito fortes, o
assoreamento dessa barragem.

A troca de correspondência entre a MBR e a Prefeitura de Nova
Lima ratifica esse prejuízo. Apenas a MBR afirma estar estudando
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uma solução para o assunto, o que, até hoje, não ocorreu.
Deputado Leonardo Quintão, trata-se do documento hoje previsto.

Se acabarem ou esgotarem a água de Capão Xavier, há o plano B.
Mas não o cumprirão, como não cumpriram em 1975, conforme está
disposto nesse relatório.

"A alegação do Presidente da MBR de que parte da população de
Nova Lima, estimada em um total de 40 mil habitantes, ou seja,
apenas 10% a 15%, estaria, nessa época, sendo prejudicada, não se
justifica". Portanto, para a MBR não importava que fossem
prejudicados 10% a 15% de uma população. Hoje, prejudicarão 500
mil pessoas, alegando representarem apenas 9% do manancial de
Capão Xavier, o que não teria importância, pois o índice é muito
pequeno.

"Quanto ao Município de Raposos, nem mesmo a avidez do seu
Prefeito na defesa do acordo celebrado por ele com a MBR pôde
encobrir o enorme prejuízo causado ao município quando da utilização
da água do ribeirão do Prata pela mineração. Diga-se de passagem
que o ribeirão do Prata, além da função de abastecimento, constituía
indiscutível atração turística. Enquanto informam que essa atração foi
reduzida a 10%, o Prefeito, não podendo negar o fato, afirmou: 'Ela foi
reduzida a ...". Não arriscarei a dizer, pois esse dado não está legível
e refere-se a palavras do então Prefeito de Raposos.

Diz ainda o relatório: "O mais lastimável foi o acordo celebrado com
a MBH pela Prefeitura de Raposos, que substitui a cláusula primeira
do convênio firmado entre o DAS e a MBR, que rezava, no item II,
como obrigação dela, MBR: 'II - Uma canalização para coleta de
esgoto da sede do mesmo município, atualmente ejetado no rio do
Prata, e seu lançamento no rio das Velhas".

Diga-se de passagem que foi a própria MBR que procurou a
Prefeitura para propor a substituição do serviço por um pagamento
irrisório, constante de um orçamento por ela mesma elaborado".
Vejam a corrupção da época! Deixou de transportar todo o minério de
canalização a troco de recurso financeiro, conforme dispõe o relatório,
irrisório". Isso consta do depoimento do Prefeito Municipal de
Raposos, em resposta ao Deputado Emílio Galo: "Quando fomos
convidados a fazer o aditamento do convênio, por proposição da
MBR".
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Quando eles foram convidados, o convênio já estava pronto. A

MBR estava impondo e fazendo pressão para que isso fosse
assinado.

"Substituiu-se o serviço pela quantia de CR$212.102,00, importância
esta que jamais daria, e muito menos dará, para a execução desses
serviços (resposta ao Deputado Jorge Carone, dada pelo Prefeito:
'não dão')".

Os recursos não são suficientes para realizar o serviço proposto
pela MBR, que posteriormente pagou para que fosse feito pela
Prefeitura.

"Até mesmo o item 1 da Cláusula Primeira do Convênio DAE-MBR,
que determinava a construção de '1 - Uma adutora, casa de bombas e
captação visando a um reforço de abastecimento de água bruta a ser
captada do Rio da Prata para a sede do Município de Raposos, Minas
Gerais, à taxa de 30 litros por segundo, em adição ao abastecimento
atualmente existente e estimado em 5 litros por segundo. O ponto de
entrega da água está indicado no desenho da linha de recalque' e que
foi realizado, ainda não foi entregue à municipalidade".

Portanto, fez vários compromissos, mas não cumpriu nenhum. Isso
ocorreu em 1975, e, em 2004, continuam fazendo as mesmas
propostas. Ainda querem que confiemos!

"Infelizmente, o Prefeito Municipal de Raposos não quis cooperar
com esta Comissão. Pelo contrário, visando abertamente a proteger a
MBR, caiu em flagrante contradição. Respondendo ao Deputado
Jorge Carone sobre os serviços acima, disse: 'Estamos recebendo o
serviço de água bruta. Não temos aqui o documento de propriedade.
Vamos recebê-lo em poucos dias."

Vejam que coisa horrível! Isso precisa ser analisado com bastante
cautela por esta Casa. Há 60 dias estamos fazendo denúncias. Ações
populares estão tramitando tanto na justiça mineira como na federal. A
liminar não foi cassada. As atividades da MBR estão
momentaneamente suspensas. Espero que seja definitivamente.
Estou lendo o que foi denunciado por esta Casa em 1975.

"Para finalmente concluir: 'ainda não foi entregue o serviço'.
Em suma, nem mesmo esse serviço já se incorporou à

municipalidade.
E fato incontestável que houve a poluição da água do córrego do
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Massena, que abastece parte da população de Nova Lima, o que
foi confirmado pela própria MBR, como ainda a não-execução dos
serviços de canalização da rede de esgoto de Raposos, atualmente
ejetado no rio da Prata, e o seu lançamento no rio das Velhas -
serviço este considerado necessário por ocasião da celebração do
Convênio MBR-DAE - provocou e provocará grande prejuízo àquele
município. Finalmente, o Prefeito de Nova Lima chegou a afirmar em
seu depoimento: 'Infelizmente, todos os mananciais que servem a
Nova Lima estão poluídos".

Isso ocorreu em 1975. Hoje, estão acabando com os mananciais de
Belo Horizonte. Estamos, passivamente, assistindo ao que já ocorreu
em Nova Lima em 1974. Esse relatório é de 1975.

Deputado Adalclever Lopes, agora teremos uma série de itens.
Estou no "b". A CPI vai fazer um comentário sobre a destruição da
Mata do Jambreiro.

"O Sr. Presidente da MBR trouxe ao processo, com o seu
depoimento, a informação de que teria desmatado 43ha, apesar de ter
a autorização do IEF para o desmatamento de até 93 ha, no
Jambreiro, cuja extensão seria de 1 .985ha.

Lastimamos tal autorização. Mas mesmo ela não encobriu outras
irregularidade. Em verdade, todas as autorizações foram dadas com
as observações que constituem restrições não obedecidas totalmente.
Isso porque o item "c" determinava "conservação das matas existentes
em torno das nascentes e cursos d'águas, nas extensões legais".

Em seu depoimento, por mim interpelado por várias vezes, o
Presidente, após fugir a uma resposta clara e incisiva, por meio de
seu assessor, Dr. Fernando Meio Monteiro, afirmou: "Houve um
desmatamento para a construção da barragem, mas não em
nascente. O curso d'água foi barrado. Teria que se fazer o
desmatamento."

Vejam bem. Eles disseram que não fizeram o desmatamento, mas
depois disseram que o fizeram, pois houve uma barragem que
precisou ser desmatada para continuar existindo.

"C - A destruição da barreira natural de montanha que garantia a
Belo Horizonte um excelente clima - seco e frio.

Esse é o problema que surgiu com o rebaixamento da serra do
Curral. O Chefe do 5 0 Distrito de Meteorologia do Ministério da
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Agricultura encaminhou, em 2 de julho passado, parecer sobre a
matéria emitida pelo Dr. David da Costa Azevedo, Diretor da Divisão
de Estudos e Aplicação, atendendo a pedido desta CPI. Infelizmente,
dados oficiais não puderam ser apresentados."

Por que não puderam? São dados oficiais. Naquela época, já existia
a força do poder econômico, que não permitiu que o serviço de
meteorologia emitisse seu parecer..;

Agora vêm os dados que não puderam ser apresentados.
"Após afirmar que, no caso da serra do Curral, devido à retirada da

camada superficial, poderia haver uma alteração no albedo - poder
refletor da superfície -, de uma superfície vegetada para uma
superfície nua e mais escura, que, no caso, seria o minério de ferro,
conclui que: dentro da precisão das medidas dos elementos
meteorológicos componentes do clima, não acreditamos que a
mineração em uma pequena parte da cidade possa influir no clima,
mesmo porque o vento tende a suavizar qualquer modificação do
tempo.

Mais algumas considerações baseadas nas informações colhidas no
processo devem ser expandidas. Para o ex-Prefeito de Belo
Horizonte, Dr. Oswaldo Pierucetti, do qual discordo inteiramente, o
rebaixamento pode ter sido um bem: "Talvez fosse até mesmo
preferível abrir-se uma janela para as correntes dos ventos no interior
de uma Capital.... Vejam o absurdo: o Prefeito dizer que dever-se-ia
rebaixar a superfície para abrir janelas para o vento. Continua ele:
"Hoje, com as canículas que temos, esta abertura talvez venha a se
constituir um bem".

Já o Dr. Afonso Paulino, em seu depoimento, assim se manifesta:
"Em estudo realizado pela ONU, provou-se que Belo Horizonte era
uma das nove cidades do mundo que dispunham de proteção natural
contra a poeira atômica. Graças à destruição do perfil da serra do
Curral pela MBR, a Capital foi retirada da relação, restando agora oito
cidades".

Em 1965, a ONU soltou esse relatório, Deputado Doutor Viana,
mostrando a importância da serra do Curral. Hoje Belo Horizonte sofre
com o rebaixamento daquela serra, denunciado aqui há 30 anos.

"A verdade é que o rebaixamento está havendo com as atividades
da MBR na serra do Curral."
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O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Caros Deputados

Antônio Júlio e Leonardo Quintão, demais parlamentares, quero dizer
ao povo de Minas Gerais que essa luta, não apenas grande, constitui
uma batalha contra o poder econômico e o rolo compressor. Mas a
história nos fará justiça. Já falta água no mundo inteiro. Alguns países
começam a importar "icebergs", para terem água. Aqui, nossos
mananciais estão secando. De um lado, vimos uma empresa forte,
com poder econômico altíssimo; do outro, a voracidade da
arrecadação. Essa matéria está proibida de ser pronunciada pelos
parlamentares, pelas comissões e pela própria imprensa. E o rolo
compressor do poder econômico. Tenho a certeza de uma coisa:
ainda há homens timoneiros, que brigarão diuturnamente, não
permitindo que isso ocorra. Não podemos deixar que se acabem as
águas do povo mineiro e do povo belo-horizontino. O próximo milênio
será um terror sem água. O que importa não é apenas a sua
abundância, mas a sua qualidade.

Na semana passada, houve corre-corre. O Prefeito de Nova Lima,
juntamente com seus assessores, esteve aqui. Um deles, o que quer
ser Prefeito de Itabirito - não sei se é seu assessor ou seu carregador
de malas - já acabou com a água e com o pico do Itabirito. Agora,
quer acabar com a nossa água. Isso não permitiremos! Ele quer voltar
a ocupar o cargo por meio da força econômica - o que também não
podemos permitir. Como disse anteriormente, esse é um assunto
proibido. Esta semana, vieram aqui, porque há uma proposta de
emenda à Constituição do Deputado Dalmo Ribeiro Silva tratando da
serra da Moeda. Eles acham que tombar é o mesmo que acabar com
a serra, colocá-la num vagão e levá-la para a China. Caro povo de
Minas Gerais, tome cuidado! A serra da Moeda também está indo
embora, está sendo tombada. Mas querem fazer isso de uma outra
forma, tombando-a de fato. Querem acabar com a nossa água, com o
nosso meio ambiente e com a qualidade de vida garantida pela
Constituição. Deputados Leonardo Quintão e Antônio Júlio, neste
momento, devemos imprimir toda a nossa força para não permitir que
isso aconteça. Tomara que não tenhamos de enxergar - porque
algumas coisas na vida só enxergamos com os olhos cheios de
lágrimas - os nossos filhos e netos com os olhos cheios de lágrimas,
procurando por água. Isso está acontecendo em Belo Horizonte.
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Graças a Deus, contamos hoje com o apoio da Igreja Católica, do
Frei Gilvander e de toda a Paróquia do Carmo. Enfim, toda a
arquidiocese de Belo Horizonte está envolvida na proteção da água,
assim como o nosso PMDB. Não largaremos essa bandeira em
hipótese alguma, porque nela está a nossa sobrevivência e a de todos
os que vierem depois de nós. Tome cuidado povo belo-horizontino,
com o tombamento da serra da Moeda! Solicito a ajuda de todos os
cidadãos e parlamentares, para que não deixem a água acabar nem
permitam que a voracidade da arrecadação e o rolo compressor do
poder econômico tomem conta da nossa querida Belo Horizonte e da
nossa querida Minas Gerais. Muito Obrigado.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Agradeço o aparte, nobre
colega Deputado Antônio Júlio. Quero aqui dizer desse trabalho que
seu grupo vem fazendo com pesquisas, estudos, levantamentos e
denúncias sobre a nova mina que a MBR está querendo implantar em
Nova Lima. Isso é necessário. Esse é o nosso papel neste
parlamento. Parabenizo todos nós que estamos empenhados, porque
a bandeira que temos de carregar sempre é a defesa do povo.
Estamos colocados aqui pela maioria absoluta do povo de Minas
Gerais. Não fosse a intervenção das citações aqui expostas, talvez já
estivessem derrubando ou atropelando tudo. O que interessa é que a
Assembléia levantou essa questão, cobrando uma reflexão maior.
Queremos o desenvolvimento econômico do Estado e da cidade de
Nova Lima, mais empregos para a população e que o Brasil exporte
cada vez mais, mas dentro de um trabalho sustentável. Hoje, a grande
palavra usada em tudo, principalmente em se tratando de alguma
coisa que possa alterar o meio ambiente, é desenvolvimento
sustentável. Diz-se sustentável de tudo que pode gerar economia
positiva sem agredir a natureza, principalmente os mananciais.

Venho dar esse testemunho de que, com essa chamada a uma nova
reflexão, a pesar e a medir tudo o que já foi feito e que ainda deverá
ser feito relativamente à implantação dessa mina que a MBR está
querendo, haja realmente uma reavaliação justa e equilibrada. Que
venha o desenvolvimento, mais emprego, mas que o meio ambiente
não seja agredido, que não seja tirada a capacidade das águas que
nutrem e alimentam o povo da grande Belo Horizonte.

Quero parabenizar todos. Vejo que a linha deve ser essa que vocês
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estão tomando. Nada de discriminar, de querer prejudicar qualquer
coisa, querer impedir o desenvolvimento da empresa, de Nova Lima
ou Belo Horizonte com relação à arrecadação, mas que seja um
desenvolvimento sustentável. Queremos deixar nosso testemunho
positivo, parabenizando V. Exa. e todo o grupo que nos chamou a
essa reflexão. Não conhecia o assunto em profundidade, passei a
estudá-lo e a analisá-lo mais, para acompanhar todo esse trabalho
que vem sendo feito por todos os parlamentares que se interessaram
por Capão Xavier, e principalmente pelas questões que dizem respeito
à ameaça de agressão aos mananciais de Belo Horizonte. Parabéns a
V. Exa. por esse pronunciamento, que mais uma vez nos leva à
reflexão sobre o que realmente é o melhor para Belo Horizonte, Minas
Gerais e todo o Brasil.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Antônio Júlio. Não tive o prazer de ouvir o pronunciamento
de V. Exa. desde o início, uma vez que estava na Comissão de
Educação, onde acabamos de aprovar um requerimento de nossa
autoria propondo ao Governador que conceda o título de Cidadão
Honorário de Minas Gerais a D. Luciano Mendes de Almeida, mas, em
poucos minutos, pude perceber e acompanhar sua preocupação com
o meio ambiente, particularmente em relação à Mina de Capão Xavier.
Tenho acompanhado, Deputado Antônio Júlio, com muita atenção,
seus pronunciamentos e os dos Deputados Adalclever Lopes,
Leonardo Quintão e outros nesta Casa, que têm trazido uma reflexão
mais profunda a todos os pares do Legislativo.

Quero dirigir-me a V. Exa. para tratar mais precisamente da
Proposta de Emenda à Constituição n° 52, de nossa autoria, que visa
ao tombamento da serra da Moeda. O projeto, iniciado no ano
passado e discutido em audiências públicas - o que não é comum -,
contou com o apoio de nossos pares. Realizamos duas audiências
públicas somente para inserir no texto constitucional, no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, o tombamento da serra da
Moeda.

Percorremos todas as comissões e, com os interessados,
realizamos audiência pública em Moeda. Embora a proposta tivesse
estado em pauta várias vezes, por falta de quórum, não foi votada.
Não me preocupo como o Deputado Adalelever Lopes, pois iremos
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votá-la. Nós, Deputados, estamos convictos de que há
necessidade de se preservar o meio ambiente, garantia maior do
ecossistema, especialmente a serra da Moeda, grande reserva
natural. Associo-me a V. Exa., que, como os Deputados Adalclever
Lopes e Leonardo Quintão, muito se preocupa com a Proposta de
Emenda à Constituição n°• 52. Conclamo todos para se
conscientizarem da importância do tombamento da serra. Alguns
Prefeitos não concordam conosco. Todavia, após a aprovação da
proposta, esta será promulgada e, posteriormente, regulamentada em
360 dias.

O momento é oportuno para resgatar as nossas riquezas naturais e
ambientais e garantir as reservas aos nossos filhos, netos e à história
de Minas Gerais. As palavras trazidas por V. Exa. foram pronunciadas
há 30 anos em Plenário. Estamos preocupados, pois precisamos
pensar no futuro, já que Minas Gerais é considerada a caixa d'água do
Brasil. Razão maior nos assistem essas garantias e discussões para
que a sociedade participe ativamente, não obstante a ação de ONGs
e de igrejas. O povo mineiro foi a causa de eu ter apresentado a
Proposta de Emenda à Constituição n° 52, que, embasada na
Constituição e no Regimento, tramita há um ano e meio nesta Casa.
Portanto, não há motivo para não ser colocada em pauta, aprovada
em 21 turno e, conseqüentemente, promulgada.

Parabenizo a brilhante exposição de V. Exa. Precisamos
desenvolver uma política de alto nível e realizar uma discussão
madura no seio da sociedade, para que ela conheça de perto os
legítimos interesses do povo mineiro. Sinto-me feliz e, mais uma vez,
conclamo todos os colegas para que essa proposta entre em pauta e
seja brevemente aprovada.

O Deputado Antônio Júlio* - Obrigado. V. Exa. poderá contar com a
Bancada do PMDB, apesar de haver pressão externa para que a
matéria não seja submetida a votação.

Quanto ao rebaixamento da serra do Curral, o Presidente da MBR
confessa que haverá rebaixamento daqui a apenas cinco anos.

Trata-se do mesmo caso. Explorarão Capão Xavier "apenas 22
anos". Depois disso, deixarão um buraco, como fizeram com a serra
do Curral, e irão embora. Ficaremos aqui, sofrendo as mazelas dessa
forma inconseqüente de exploração dos minérios.
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Não somos contra a exploração de minérios. Sabemos que ela
agride o meio ambiente, e temos que conviver com parte dessa
agressão, mas não da forma como se está impondo à população de
Belo Horizonte desde 1949, especialmente no período de 1964 a
1975, e que volta agora, de forma agressiva, no caso de Capão
Xavier.

Como o nosso prazo está se esgotando, Deputado Leonardo
Quintão, e como V. Exa. gostaria de discorrer sobre um outro item,
que é o contrato entre a Rede Ferroviária Federal e a MBR, passo-lhe
a palavra, a fim de que continue a ler o relatório apresentado em 1975
por uma CPI instalada nesta Casa. Deputado Ermano Batista,
queríamos instalar uma CPI, mas não é necessário. O relatório já está
pronto desde 1975, com todas as informações que estamos
denunciando hoje. Trata-se de um relatório muito bem elaborado, O
Deputado Leonardo Quintão fará sua leitura.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte) - Obrigado, Deputado
Antônio Júlio.

Ao continuar a leitura, anuncio aos colegas da Casa, aos
telespectadores da TV Assembléia, aos espectadores da galeria, que
o que leremos aqui é a CPI instalada no ano de 1975, quando o povo
de Minas Gerais, os brasileiros, o mundo começava a discutir,
debater, seriamente, o meio ambiente e analisar a falta de água. Hoje,
em Belo Horizonte, já estamos sentindo muito os efeitos desse estudo
realizado em 1975.

Existem estudos, nobres Deputados, dando conta de que mais de
mil nascentes já secaram em torno de Belo Horizonte, reflexo de
invasões, especulações imobiliárias e, como relata essa CPI, da
mineração indiscriminada, fora da lei, imoral e, se depender da
Assembléia Legislativa, inconstitucional. (- Lê:)

"D) O contrato entre a Rede Ferroviária Federal e a MBR
Este é um dos tópicos mais sérios e mais graves de todo o

problema. Muito embora não nos tenha sido encaminhado o contrato
entre a RFF e a MBR, ainda assim os dados de que dispomos no
processo são mais do que suficientes para uma análise justa do
assunto.

Examinemos, desde o início, tudo o que ocorreu e ocorre, com
sérios e graves prejuízos para o órgão federal.
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Pela Recomendação Interministerial n° 50/68, para que se
implantasse no Brasil um programa integrado de mineração e
siderurgia, a RFF construiria o Terminal de Sepetiba, para uso
exclusivo da MBR, já que os mineradores privados do vale do
Paraopeba, para dele se utilizarem, dependeriam de sua autorização."

Aqui está uma grande vergonha, nobre Deputado Rogério Correia,
presente, agora, para apartear. (- Lê.)

"Em virtude de divergências sobre o valor do frete, surgiram óbices
que resultaram na Recomendação Interministerial n o 74/70.

A Rede Ferroviária, para atender ao contrato celebrado com a MBR,
promoveu não apenas melhorias na linha Belo Horizonte-Rio, mas
ainda construiu o ramal para Aguas Claras, com 22km, e a ligação
Japeri-Brisamar, com 32km, dispensando, segundo informações
obtidas, Cr$1.247.074.000,00, da época."

Deputado Doutor Viana, agora nosso aliado nessa guerra, terei a
hombridade de ir ao seu gabinete e, se possível, gastar uma manhã
ou até mesmo um dia, para mostrar-lhe o processo vergonhoso
instalado em Minas Gerais, por meio do poder econômico da MBR,
para destruir a harmonia do meio ambiente de Capão Xavier e o
abastecimento de água de Belo Horizonte.

V. Exa. sabiamente decidiu unir-se à luta pela proteção das águas
de Belo Horizonte. Conheço sua preocupação com a nossa cidade,
pela qual adquiriu grande carinho. Lembro-me de que, quando V. Exa.
foi eleito Deputado Estadual, a cidade cedeu-lhe 4 mil votos, e iniciou
um trabalho também em Belo Horizonte.

Parabéns por se engajar nessa batalha. Poderão tentar calar nossa
boca, mas, graças a Deus, a democracia permite-nos subir à tribuna e
falar livremente em defesa do povo brasileiro e mineiro, no caso,
especificamente, dos belo-horizontinos, que serão os mais atingidos.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Leonardo
Quintão, parabenizo-o pela intervenção. Encontrava-me ausente do
Plenário, mas estava em meu gabinete e assisti ao debate pela TV
Assembléia, que o transmite ao vivo.

Acompanho com atenção - não apenas eu, mas o PT - por meio da
Comissão de Meio Ambiente, cuja Presidente é a Deputada Maria
José Haueisen, os desdobramentos das denúncias e o embate
travado pelo PMDB, com o nosso apoio, nessa questão da MBR,
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notadamente a de Capão Xavier. A situação preocupa-nos muito.
Felizmente, duas liminares foram concedidas: uma na Justiça Federal,
e outra aqui, que nos mostram a necessidade do debate. Portanto, a
pressa da MBR foi retida pela justiça, e o debate se apresenta como
necessário. Por isso continuaremos debatendo o assunto nesta
Assembléia.

Parabenizo V. Exa. e o PMDB por encarar essa importante luta em
favor do meio ambiente de Belo Horizonte, com repercussões
evidentes para o Estado.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte) - Obrigado, Deputado
Rogério Correia, Líder da Bancada do PT. E muito importante o apoio
e a atenção de V. Exa., que foi Vereador em Belo Horizonte e nutre
grande carinho pela nossa querida Belo Horizonte.

Continuarei a leitura do relatório da CPI, de 1975, contra os abusos
acarretados ao Estado pela empresa MBR. (- Lê:)

"Não somente isso. Obrigou-se, mediante uma tarifa prioritária, ao
transporte de carga de minério para a MBR, em volume superior
àquele que, em condições normais, teria facultado de efetuar."

E, não o fazendo, vem pagando pesadas multas à MBR pelo não
transporte desse minério, com frete aquém do custo real.".

Que vergonha subsidiar uma empresa particular, pagando multas
para contribuir com o seu poder econômico. Deputadas, Deputados,
telespectadores da TV Assembléia, Deputados Doutor Viana, Antônio
Júlio, Zé Maia, companheiro e amigo desta Casa, está escrito aqui no
relatório da CPI. Naquela época, houve homens leais ao povo de
Minas Gerais. Nesse relatório, tiveram a coragem de acusar
claramente o que foi feito a uma empresa particular pelo subsídio do
Governo Federal.

"Para atender a este malsinado contrato, a RFF, por meio de seu
Sistema Operacional Centro, causou prejuízos não-somente a ela,
mas também aos mineradores privados do vale do Paraopeba e
também a toda a população de Minas Gerais. Senão, vejamos:

1) Quanto aos mineradores privados do vale do Paraopeba, seu
prejuízo é indiscutível. O transporte do minério de ferro se faz para o
Terminal de Sepetiba e para o Porto do Rio. Pelo Decreto n° 55.282,
em seu art. 70, a capacidade do Porto do Rio foi fixada em 3.000.000t,
sendo dada a ele preferência 'para os mineradores e exportadores
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que não tenham condições para construir embarcadouros próprios'.

A RFF exportou para o Porto do Rio, em 1974, 2.416.000t, ou seja, a
média mensal de 200.000t, mas a metade para a MBR, muito embora
o Decreto n° 55.282 dava preferência, em seu art.7 0 , aos demais
mineradores e exportadores, que não tinham embarcadouros próprios,
como ocorre comra MBR, que desfruta. do Terminal de Sepetiba. E os
nossos mineradores e exportadores possuem capacidade para
exportar pelo porto do Rio de Janeiro total bem superior a que lhe vem
sendo reservada pela RFF, conforme informação do Sr. Carlos
Roberto Newlands, Presidente das Empresas de Mineração
Esperança, anexadas ao processo.".

Senhoras e senhores, devemos prestar atenção neste relatório.
Deputado Antônio Júlio, ele demonstra o poderio econômico da
empresa MBR em cima de um órgão federal, que passou por cima de
leis, de decretos, de pequenos mineradores que dependiam do apoio
do Governo Federal, na época da RFF, para exportar também a sua
mineração.

Parabenizo o Deputado Chico Simões, que presta muita atenção na
minha fala. E muito importante a sua contribuição nesse processo.

Leio novamente o n° 1: "Quanto aos mineradores privados do vale
do Paraopeba, seu prejuízo é indiscutível.". E importante analisarmos
essa parte e a força econômica que essa empresa exerceu, naquela
época, para obter o seu lucro em cima de outras empresas e de um
órgão federal.

"Mais ainda, para atender à MBR, a RFF, que anteriormente
transportava para o Porto do Rio a média de 331 .000t mensais,
reduziu para 200.000t mensais, passando, porém, a transportar para
Sepetiba a média de 531 .000t mensais, como ocorreu em 1974.

"E qual seria a vantagem para a RFF? Nenhuma, já que o frete
fixado para a MBH, em fevereiro, era de 22,58 para Sepetiba,
enquanto para o Porto do Rio, para as demais mineradoras, atinge a
cifra de 36,00 por tonelada."

Ou seja, para uma empresa de grande porte, cobrava-se CR$22,58
na época. Mas, para uma empresa que não tinha um "lobby" forte, que
não tinha controle governamental, pagou-se 50% a mais por tonelada.
Está aqui no relatório desta CPI, não são minhas palavras. Tudo de
acordo com informações do Presidente da EME, já mencionadas.
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"Assim, o frete para Sepetiba é bem menor do que para o Porto
do Rio. E os nossos pequenos e médios exportadores tiveram seu
prejuízo pela diminuição de suas exportações, por falta de transporte.

2) Prejuízos para a população de Minas Gerais. A população de
Minas Gerais perdeu o seu transporte ferroviário na linha Belo
Horizonte-Rio. A linha Belo Horizonte-Rio não estava aparelhada para
o transporte desta envergadura; daí, a ocorrência de acidentes e
descarrilhamentos. Para tanto, suprimiu-se, desde logo, o diurno Belo
Horizonte-Rio e o noturno de madeira, permanecendo, naquela época,
apenas o noturno de luxo, denominado Vera Cruz.

A partir de julho de 1974, a RFF passou a transportar o minério de
ferro para a MBR, através de quatro trens diários, com 70 vagões. Até
março de 1974, quando seu contrato estipulava o transporte de
3.000.000t, transportou somente 11.793.237t,  apresentando um déficit.

Em março de 1974, para diminuir este déficit, sobre o qual, segundo
informações, paga pesadas multas à MBR, a RFF suprimiu o último
trem Belo Horizonte-Rio, o Vera Cruz, diminuindo seu déficit, em
dezembro, para 339.793t."

A RFF, pagando sérias multas, demonstra uma péssima
administração na época! Pagando multas, mas com toda uma rede
própria!

"Assim, a linha Belo Horizonte-Rio, hoje em dia, faz quase que
exclusivamente o transporte de minério para satisfazer o contrato com
a MBR.

E evidente o prejuízo para a população de Minas Gerais, com a
perda do seu transporte ferroviário na linha Belo Horizonte-Rio.

3) Prejuízos para a RFF. Estes são inegáveis. Não somente a RFF
despendeu vultosa importância para atender à execução do contrato
com a MBR, com a construção do ramal de Aguas Claras e a ligação
Japeri-Brisamar."

E o que dizer do frete pago pela MBR?
Vamos iniciar pelo depoimento do Presidente da MBR no que diz

respeito ao frete. O frete de fevereiro, em seus últimos dez dias, foi de
Cr$28,32. Os fretes são calculados para dez dias. Se tomarmos o
frete de minério de ferro para a distância que temos de Aguas Claras
ao terminal, com a tarifa EM, tarifa de minério de ferro, para 626 a
650km, utilizando dados de março, teríamos o frete de Cr$37,54".
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Diria que é um belo subsídio dado à empresa MBR pela Rede

Ferroviária Federal.
"Esse frete, para a mesma distância, é o frete que pagaria a

qualquer minerador para um vagão lotado, para a distância de 640km.
Se tomarmos o frete de Cr$37,54, com o desconto a que tem direito
qualquer usuário da Rede, que tem equipamento para carga e
descarga rápida, como é o nosso caso, teríamos um frete de
Cr$33,79. A diferença entre esse frete e aquele calculado para
fevereiro é de Cr$5,36. Temos, assim, essa diferença para uma
empresa que opera, garantindo 12.000.000t por ano, em longo prazo,
operando com trens unitários.

Inicialmente, de acordo com as faturas apresentadas pela MBR, em
fevereiro, o frete por ela pago era de Cr$22,58, e não de Cr$28,43".
Está aqui uma contestação da CRI à informação dada pela MBR.
Trata-se de uma grande diferença.

"Se o minerador, com condições de carga e descarga rápidas, como
é ocaso da MBR, deveria pagar Cr$33,79, já descontados os 10% da
tarifa normal, por que ainda um desconto de Cr$5,36 por tonelada?
Garantia de transporte?". Assim pergunta a CPI.

"Os nossos mineradores privados clamam pela Rede Ferroviária
Federal. Por outro lado, a RFF teria condições de operar, concedendo,
além dos 10%, mais 16% de abatimento no frete para com a MBR?.

Segundo dados colhidos e que se encontram no processo,
Deputado Zé Maia, o coeficiente de exploração do Sistema Regional
Centro da RFF foi de Cr$1,88, ou seja, para arrecadar Cr$1,00,
despendeu, em 1974, Deputada Jô Moraes, Cr$1,88, arrecadando
uma receita de Cr$827.556.000,00 para uma despesa de
Cr$1.555.038.000,00, apresentando, assim, um déficit de
Cr$727.482.000,00, tudo conforme os dados constantes no processo.
Logo, Deputado Antônio Júlio, para arrecadar Cr$1,00, no caso desse
belo contrato firmado com a empresa MBR, a empresa gastava
Cr$1,88.

"Ora, se uma empresa estatal apresenta déficit em um de seus
sistemas, poderia ela se dar ao luxo de conceder descontos extras
para garantir transporte com tarifas prejudiciais? Nem mesmo a justa
preocupação governamental de gerar divisas para o Brasil encontra
aqui guarida para alicerçar esses prejuízos. Isso porque, como já se
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disse, o Brasil despende, com importação de aço, o dobro de
divisas que recebe com a exportação de minério de ferro. Não se
justifica, assim, esse tipo de exportação como fonte geradora de
divisas.

Com a busca de política integrada de mineração e siderurgia, para
manter , as: exportações do minério -e diminuir a importação do aço,
encontraríamos ,os alicerces do desenvolvimento que -almejamos. Não
há, pois, como negar os prejuízos para a Rede Ferroviária Federal.

E, para concluir esse aspecto, é interessante frisar um tópico do
depoimento do Presidente da MBR, quando afirmou que sua empresa
iria 'aproveitar linhas ociosas da Estrada de Ferro Central do Brasil'.
Será que a linha Belo Horizonte-Rio seria ociosa e, por esse motivo,
teriam sido suprimidos os trens diurno, noturno e Vera Cruz?". Assim
pergunta a CPI.

Senhoras e senhores, Deputados, o próximo tópico é o "e". Iremos
ocupar esta tribuna para continuarmos a leitura do relatório, que é
muito extenso e exige mais reflexão.

Encerro minha fala, mas amanhã, se possível, Sr. Presidente,
gostaria de ocupar esta tribuna, mais uma vez, para ler esse tópico "e"
que aborda o contrato entre a MBR e a FERROBEL.
Passo a palavra ao Deputado Antônio Júlio, para que continue lendo

o tópico "e" dessa CPI de 1975.
O Deputado Antônio Júlio* Já falamos sobre a Ferrobel, empresa

municipal que pertencia à Prefeitura de Belo Horizonte.
No relatório constava, na letra "e", que é o contrato entre a MBR e a

Ferrobel. (- Lê:)
"Apenas vendemos minério', afirmou o Dr. Oswaldo Pierucetti, então

Prefeito de Belo Horizonte, a essa Comissão. Por isso, o resto, nada
mais lhe interessou.".

Então, também o Dr. Oswaldo Pierucetti contribuiu muito para que a
serra do Curral fosse destruída, como foi, porque, para ele, vender o
minério era mais importante que preservar a vida dos cidadãos de
Belo Horizonte.

"A Ferrobel, criada pela Lei n° 898, de 30/10/61, sob a forma de
sociedade anônima, teve, por escopo, preservar o patrimônio
municipal. Funcionou de 1962 a 1968, ininterruptamente. De agosto
de 1968 a dezembro de 1970, esteve com suas atividades
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paralisadas, celebrando-se, então, com a Companhia de
Mineração Novalimense, contrato para a exploração da jazida, da qual
era titular, com uma taxa de 2.00" - não sei se é real - "por tonelada."
Estamos aqui lendo o relatório da CPI.

"Vencido o primeiro contrato, foi o mesmo renovado, percebendo,
então, a Ferrobel, o equivalente a 0,30 centavos de dólar por
tonelada.

Os lucros auferidos pela Ferrobel, ainda segundo sua informação" -
está aqui no relatório - "estão sendo aplicados em depósito a prazo
fixo, vencendo juros e correção monetária. Essa a situação atual."
Dizia o relatório de 1975.

"O arrendamento processou-se sem aprovação da assembléia geral,
conforme depoimento do então Prefeito, Dr. Oswaldo Pierucetti. 'Não
houve autorização da assembléia da Ferrobel para a transferência da
jazida para a MBR, porque a Prefeitura tem 70% das ações.'

A finalidade dos lucros da Ferrobel, ainda de acordo com a sua
constituição, seria, de conformidade com o art. 60 da Lei n° 858, de
30/10/61, a de: vincular-se os 'royalties' e dividendos ao orçamento
municipal, aplicando-os em água, esgoto, etc.

Isso não ocorre, já que os mesmos estão sendo aplicados em
depósitos a prazo fixo, com juros e correção monetária, conforme
ofício da Ferrobel anexado ao processo.

A Ferrobel, instituída com uma finalidade, passou a ser mera
revendedora de minério, na expressão do Dr. Oswaldo Pierucetti, o
que, sinceramente, lastimamos".

Falaremos agora sobre a destruição da fauna, segundo o relatório:
"A Comissão ouviu o Dr. Mário Viegas, Presidente da Sociedade
Ornitológica Mineira, sobre o assunto.

Afirmou S. Exa. que, desde 1971, a Sociedade que preside vem
lutando, tenazmente, contra o desmatamento da mata do Jambreiro,
chegando a formular denúncia ao IEF, e, em certa ocasião, assistiu à
apreensão de ferràmentas pelos guardas florestais.

O IBDF o aconselhou, segundo suas informações, ao tombamento,
pelo SPEAN, da mata do Jambreiro, o que infelizmente não ocorreu.

Após afirmar a existência de espécies raras naquela mata e o risco
atual de sua extinção, o Dr. Mário Viegas assim se pronunciou: 'As
atividades da MBR são altamente prejudiciais aos interesses da flora e
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da fauna alada'.
Também o Or. Afonso Paulino se manifestou no mesmo sentido.
Ao que tudo indica, pelos dados colhidos no processo, existem

realmente prejuízos para a fauna, com o desmatamento da mata do
Jambreiro.

Este, em resumo, o exame do processo, e com ele chegamos às
seguintes conclusões".

Lerei agora as conclusões de CPI instalada nesta Casa em 1975: (-
Lê:) "Do processo resulta, exuberantemente provado, que as
atividades da MBR são altamente prejudiciais aos interesses de Minas
e do Brasil."

Deputado Ermano Batista, no início das suas conclusões, o relatório
do Deputado Luiz Bacarini diz o seguinte:

"Assim, entendo que esta Comissão deve sugerir à Assembléia
Legislativa que promova, oficialmente, as seguintes medidas:

a) Denúncia, na forma do art. 106, do Decreto n° 62.934, de 2/7/69,
perante o Ministério das Minas e Energia, requerendo a caducidade
dos decretos de lavras explorados pela MBR,• pelos seguintes motivos:

1) Por serem suas atividades altamente prejudiciais aos interesses
do Brasil. Realmente, a almejada política integrada de mineração e
siderurgia, planejada pelo saudoso Presidente Castello Branco, foi
abandonada pela MBR, que passou a exercer em Minas atividade
única e exclusiva de exportação de minério de ferro.

Nem mesmo, segundo informou o Sr. Presidente da MBR de que o
projeto seria implantado em três etapas: a primeira e segunda de
mineração e pelotização e a terceira de siderurgia, no qual as duas
primeiras seriam logo postas em prática, teve sua execução". Na
época, fizeram a promessa, mas não cumpriram.

"A MBR se restringiu à primeira - a única que lhe interessava, mas
não interessava ao Brasil - de exportação pura e simples do minério.

A alegação do Presidente da MBR de que é necessário aumentar as
exportações a todo custo, qualquer que seja ela, a fim de gerar
divisas, na espécie - a de minério - é improcedente, pois é sabido que
o Brasil despende o dobro de divisas com a importação de aço do que
percebe com a exportação de minério. O Brasil paga muito mais para
importar o aço do que recebe com os recursos da exportação.

"2) Porque sua atividade contraria os interesses da segurança
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nacional.

Realmente - e isso o Prof. Osório da Rocha Diniz bem destacou -, o
Brasil necessita, com urgência, promover a reserva de suas jazidas
estratégicas, de fácil acesso, não somente para garantia da siderurgia
nacional, no futuro, como ainda para os períodos de conturbações e
convulsões mundiais.

Todos somos responsáveis pela segurança nacional, dispõe o art. 1°
da Lei de Segurança Nacional - Decreto-lei n°314, de 13/3/67.

E nosso dever defender nossas jazidas estratégicas. Não seria
concebível que, esgotadas as reservas de fácil acesso, em períodos
de convulsão mundial, nos víssemos obrigados a recorrer a jazidas
nacionais localizadas na Amazônia - o que já acontece de forma
equivocada - ou em outros pontos do interior brasileiro. Estas, sim,
deveriam agora ser exploradas, reservando-se as melhores,
estrategicamente, para a siderurgia nacional e para os momentos de
conflagração internacional.

3) Por ser prejudicial aos interesses da Rede Ferroviária Federal.
Basta citar que, pelos dados colhidos, o Sistema Regional Centro da

RFF, que serve a Minas, em 1974, para arrecadar Cr$1,00 despendeu
CR$1,88. Além disso, estão fartamente comprovados, neste processo,
e demonstrados no presente relatório todos os prejuízos para a RFF
em virtude de seu contrato com a MBR.

4) Prejudicial à população e ao Estado de Minas Gerais.
Não há como negar que a população de Minas se viu privada, em

virtude do contrato MBR-RFF, da utilização da linha ferroviária Belo
Horizonte-Rio. Suprimiu-se o diurno, logo após o noturno de madeira
e, finalmente, o noturno de luxo, denominado Vera Cruz, para que a
Rede pudesse diminuir o déficit no transporte de minério de ferro e
atender a MBR sob pena de, assim agindo, pagar a ela, MBR,
pesadas multas.

E para Minas Gerais? O que recebe o nosso Estado? A título de
imposto único sobre minério, em 1974, apenas recebeu
CR$113.000.000,00, o equivalente a 2% da sua receita geral.

Dia a dia, com o aumento das exportações, mais remotas, também,
vão ficando as esperanças dos mineiros de aqui se localizar o pólo
siderúrgico.

A MBR está longe, pelo que se verifica, de iniciar a segunda etapa
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prometida de seu projeto, ou seja, a pelotização, quanto mais a
terceira, de siderurgia.

5) Por infração do disposto nos itens IX, XI e XII do art. 54, do
Decreto n° 62.934, que regulamentou o Código de Minas, que reza:

IX- promover a segurança e a salubridade das habitações existentes
no local;

XI - evitar a poluição do ar, ou da água, resultante dos trabalhos de
mineração;

XII - proteger e conservar as fontes de água, bem como utilizá-las
segundo os preceitos técnicos, quando se tratar de jazidas da classe
VIII.

Está fartamente provado que as atividades da MBR provocaram a
poluição da água no Município de Nova Lima, e o seu Prefeito de
então, hoje falecido, Ruben Costa Lima, confessa: Infelizmente, todos
os mananciais que servem à Nova Lima estão poluídos.

Seu trabalho também prejudicou o córrego do Massena, durante as
chuvas, pondo em risco, na época, a saúde de parte da população.
Mais ainda, o Presidente da MBR não pode negar que,
desrespeitando a autorização do Instituto Estadual de Florestas,
desmatou, na mata do Jambreiro, as margens de curso de rio. Todas
essas informações foram analisadas amplamente neste relatório". Não
respeitaram nem as normas legais.

B) "Que a Assembléia promova, de imediato, o tombamento da mata
do Jambreiro e da área que vai da crista da serra do Curral até o pico
de Belo Horizonte.

C) Que a Assembléia promova entendimentos com o Chefe do
Executivo mineiro, visando à criação de uma Secretaria de Minas,
Pedras e Metais Preciosos.

D) Finalmente, que a Assembléia de Minas Gerais,
independentemente da medida constante da letra "A", determine a sua
assessoria jurídica o estudo imediato sobre o cabimento da
propositura de uma ação popular para a defesa dos interesses do
nosso Estado contra as atividades prejudiciais das Minerações
Brasileiras Reunidas"

Deputados, Deputadas, aqueles que nos ouvem e nos vêem, este é
o relatório apresentado em 1975, que dispõe justamente sobre o que
estamos questionando no projeto de Capão Xavier. Em 1975, a MBR
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teve de prestar depoimento perante CPI desta Casa, presidida pelo
Deputado Gerardo Renault, quando foi apurado o que essa empresa
fez com Minas Gerais e com o Brasil. A partir do momento em que a
MBR começou a causar prejuízo à Rede Ferroviária Federal, que
sempre subsidiou o seu transporte, causou enormes prejuízos ao
nosso País, dono da MBR. Esse é o nosso levantamento.

Sr. Presidente, a Comissão sugere que esta Assembléia tome
posicionamento. O nosso partido, PMDB, por meio de ação popular,
subscrita por mim e pelo Deputado Adalclever Lopes, ingressou na
Justiça Federal para impedir a exploração e a continuação do projeto
da mina de Capão Xavier. Felizmente as coisas estão paradas.
Ontem, cancelaram mais uma liminar na justiça de Minas. Não
estamos entendendo o porquê desse vai-e-vem da justiça mineira.
Sabemos da pressão do poder econômico, da FIEMG, do Governo e
da própria empresa sobre os que lutam, não para impedir, mas para
entender esse projeto, que será altamente prejudicial ao povo e aos
interesses de Minas Gerais.

Por que não são exploradas as minas mais difíceis? Querem
explorar justamente as de maior facilidade. Sabemos que a mina de
Capão Xavier é a melhor de Belo Horizonte, possuindo maior teor de
ferro e atendendo aos interesses da MBR. Essa empresa dizia que,
em apenas cinco anos, rebaixaria até a serra do Curral. Em Capão
Xavier, serão 22 anos, quando deixarão cratera de 22m de
profundidade. Como sabemos, Capão Xavier é a última mina que
interessa à MBR no entorno de Belo Horizonte.

Fica aqui o nosso agradecimento ao Sr. Presidente, Deputado
Dilzon Meio, por ter deixado o nosso tempo passar um pouco do
autorizado pelo Presidente anterior, Deputado Luiz Fernando Faria,
para que pudéssemos ler esse relatório e discutir Capão Xavier.

Esperamos que a Justiça Federal e a de Minas recebam o relatório
de 1975, para que possam entender o que estamos questionando.
Volto a repetir: entendemos que a mineração é degradante, mas
necessária ao desenvolvimento do Brasil. Entretanto, tem de cumprir
objetivo maior, o que não está fazendo. Deputado Dilzon Meio, V. Exa.
estava nesta Casa quando aprovamos projeto de lei que impedia
exploração mineraria nos mananciais de água. A COPAM e a FEAM
não levaram em consideração essa lei, que está em vigor. Os nossos
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órgãos ambientalistas, se assim podemos dizer, não a respeitaram.
Esse é um dos pontos em que estamos batendo insistentemente em
nossas ações: o cumprimento da lei estadual.

Em nome do PMDB e dos companheiros que assinam nossa ação
popular, fica aqui registrada mais uma fala deste Deputado, para que
possamos continuar a discussão. Esperamos que todos os Deputados
desta Casa participem dessa luta. Não queremos impedir a
mineração, mas que seja clara em seu projeto, como não foi, tanto em
1975 como agora. Falamos isso baseados em documentos
apresentados por esta Casa naquele ano.

Sr. Presidente, mais uma vez, agradecemos a tolerância de V. Exa.
para que pudéssemos transpor o tempo autorizado. Tenho certeza de
que esta Casa ainda acordará para essa matéria tão importante.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) - A Presidência verifica, de
plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para as
reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia
15, às 9horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para
a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA & REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a

LEGISLATURA, EM 7/4/2004
As 9h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo, Roberto Ramos, Biel Rocha e Mauro Lobo, membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Adalclever Lopes e Antônio Júlio. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Mauro Lobo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
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correspondência: ofícios dos Srs. Otto Teixeira Filho, Chefe da
Polícia Civil, publicado no "Diário do Legislativo" de 26/3/2004;
Sebastião José de Oliveira, de Sete Lagoas, encaminhando para
conhecimento da Comissão, a cópia da petição protocolada no
Ministério Público; do Deputado Alencar da Silveira Jr., Presidente da
Comissão Especial dos Aeroportos, encaminhando documentação
referente denúncias contra a INFRAERO e solicitando sejam tomadas
as providências; Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins, Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, convidando a
Comissão para participar do Seminário de Estudos sobre o Método
APAC, a realizar-se nos dias 23 a 25/4/2004, em Governador
Valadares; e da direção e do Núcleo de Ensino e Pesquisa do Instituto
Raul Soares, convidando os membros da Comissão para participarem
das suas atividades do ano de 2004. O Presidente acusa o
recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator
citado a seguir: Projeto de Lei n° 1.393/2004, em turno único
(Deputado Roberto Ramos). 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 Doutor Viana em que solicita a realização de reunião
conjunta da Comissão e da Comissão de Trabalho, da Previdência e
da Ação Social, com os convidados que menciona, para discutirem
ações e atos da administração pública (Departamento de Trânsito de
Minas Gerais - DETRAN-MG) relacionados com a defesa e a
promoção do trabalho e dos direitos individuais e coletivos,
especificamente sobre o exercício dos profissionais de despachante e
documentalista, autorizados pelo poder público; Doutor Ronaldo em
que solicita a realização de reunião conjunta da Comissão e da
Comissão de Segurança Pública, com os convidados que menciona,
para debaterem a situação dos familiares dos Auditores Fiscais do
Ministério do Trabalho assassinados há dois meses em Unaí, bem
como para obter informações a respeito das investigações policiais;
Durval Angelo, Roberto Ramos, Biel Rocha e Mauro Lobo em que
solicitam audiência da Comissão para se emitir o parecer sobre o
Projeto de Lei Complementar n° 47/2003, em tramitação nesta Casa;
Durval Angelo, Roberto Ramos e Biel Rocha (2) em que solicitam a
realização de uma visita da Comissão à Vara de Execuções Criminais
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de Contagem; e a realização de audiência pública, com os
convidados que menciona, para se debater a Proposta de Emenda à
Constituição Federal n° 438-N2001, de autoria do Deputado Federal
Leonardo Monteiro, que estabelece a pena de perda da gleba onde for
constatada a exploração de trabalho escravo, destinando-se a área
para o assentamento dos colonos. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidêncià agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2004.
Roberto Ramos, Presidente - Biel Rocha - Gilberto Abramo.

ATA DA 6 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 7/4/2004

As 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Chico Simões, Antônio Júlio (substituindo este ao
Deputado José Henrique, por indicação da Liderança do PMDB),
Mauro Lobo e Sebastião Helvécio, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Mauro Lobo, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros dá Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constane na pauta e comunica
o recebimento de ofícios dos Srs. Simão Pedro Toledo, Presidente do
Tribunal de Contas, e José Júlio Coelho Palione, Gerente-Geral da
Agência Gutierrez da CEF, publicados, respectivamente, no "Diário do
Legislativo" dos dias 1° e 2/4/2004. O Presidente acusa o recebimento
do Projeto de Lei n° 1.270/2003 e comunica que designou o Deputado
Sebastião Helvécio para relatá-lo. Passa-se à ? Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 20 turno, dos Projetos de Lei nos 307/2003 (relator:
Deputado Mauro Lobo, em virtude de redistrkbuição) e 1.224/2003
(relator: Deputado Antônio Júlio, em virtude de redistribuição) e pela
aprovação, no 1 0 turno, dos Projetos de Lei nos 521/2003 (relator:
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Deputado Ermano Batista) (neste instante retira-se da reunião o
Deputado Antônio Júlio, e registram-se as presenças dos Deputados
Adaiclever Lopes e José Henrique); 803/2003 com a Subemenda n° 1
à Emenda n° 1 . e com a Emenda n° 2, da Comissão de Meio Ambiente
e Recursos Naturais (relator: Deputado Mauro Lobo) (neste instante
retirase dá reunião o Deputado Adalclever Lopes); 922/2003 com a
Emenda n°1 (relator: Deputado Sebastião Helvécio, em virtude de
redistribuição) (registra-se a a presença do Deputado Jayro Lessa);
1.00312003 (relator: Deputado Sebastião Helvécio, em virtude de
redistribuição); 1.221/2003 na forma do Substitutivo n°1, da Comissão
de Saúde, e pela rejeição da Emenda n°1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Chico Simões); 1.396/2004
(relator: Deputado Ermano Batista); 1.398/2004 (relator: Deputado
Sebastião Helvécio); 1.399/2003 (relator: Deputado Chico Simões);
1.400/2004 (relator: Deputdo Jayro Lessa); 1.401/2004 (relator:
Deputado José Henrique) e pela rejeição do Projeto de Lei n°
1.410/2004 (relator: Deputado José Henrique). Os Pareceres para o 1°
Turno dos Projetos de Lei n

o
s 1.089 e 1.35812003 deixam de ser

apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental pelos
respectivos relatores, Deputados Sebastião Helvécio e Mauro Lobo.
Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O
Deputado Chico Simões é designado relator do Requerimento n°
2.624/2004. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio - José Henrique -

Chico Simões.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N° 17612004

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem n° 176, publicada em 20/2/2004, o
Governador do Estado, cumprindo o que dispõe o art. 62, inciso XXIII,

rÀ



862
alínea "b", da Constituição do Estado, submete ao exame desta
Casa o nome do Sr. Arthur Eugênio Quintão Gomes, indicado para
integrar o Conselho Estadual de Educação.

Instituída a Comissão Especial, procedeu-se à argüição pública do
indicado, que respondeu às questões formuladas pelos Deputados.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a indicação
referida, nos termos do art. 111, 1, "c", c/c o § l O do art. 146, do
Regimento Interno.

Esta Comissão constatou que o candidato atende perfeitamente às
exigências do cargo, tendo demonstrado, na argüição pública, o
conhecimento e a experiência necessários para atuar como membro
do Conselho Estadual de Educação e trazer contribuições
significativas para a instituição.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos favoráveis ao nome do Sr. Arthur

Eugênio Quintão Gomes para integrar o Conselho Estadual de
Educação.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Weliton Prado, Presidente e relator - José Henrique - Leonídio

Bouças.
PARECER PARA TURNO UNICO DA MENSAGEM N° 176/2004

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem n° 176, publicada em 20/2/2004, o
Governador do Estado, cumprindo o que dispõe o art. 62, inciso XXIII,
alínea "b", da Constituição do Estado, submete ao exame desta Casa
o nome do Sr. Alexandre Magno Leão dos Santos, indicado para
integrar o Conselho Estadual de Educação.

Instituída a Comissão Especial, procedeu-se à argüição pública do
indicado, que respondeu às questões formuladas pelos Deputados.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a indicação
referida, nos termos do art. 111, 1, 'c", c/c o § 1° do art. 146, do
Regimento Interno.

O candidato demonstrou conhecer amplamente os problemas
relacionados com a área de educação no Estado de Minas Gerais e
atendeu também a todos os critérios exigidos para ser membro do
Conselho Estadual de Educação. Tem, portanto, condições de
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oferecer contribuição valiosa ao desempenhar essa função.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos favoráveis ao nome do Sr. Alexandre

Magno Leão dos Santos para integrar o Conselho Estadual de
Educação.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Weliton Prado Presidente e relator - José Henrique - Leonídio

Bouças.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.417/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei n° 1.417/2004

tem por finalidade declarar de utilidade pública o Abrigo Frei Pio da
Sociedade de São Vicente de Paulo de Arinos, com sede no Município
de Arinos.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 4/3/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar referente a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

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

Ressaltamos, ainda, que o art. 14 do estatuto do Abrigo prevê a não-
remuneração de seus dirigentes ou mantenedores e o ali. 16
determina que, em caso de extinção, depois de saldadas as dívidas,
seu patrimônio remanescente será destinado a outra obra da
Sociedade de São Vicente de Paulo, com registro no Conselho
Nacional de Serviço Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e
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legalidade do Projeto de Lei n° 1.417/2004.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Gustavo Valadares - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°215/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

A proposição sob exame, do Deputado José Milton, originária do
desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.647/2001, também de sua
autoria, dispõe sobre a inclusão de disciplina na grade curricular do
ensino médio e dá outras providências.

A matéria foi encaminhada preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade,
juridicidade e legalidade, com a Emenda n° 1, que apresentou.

Por determinação do Presidente da Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia, foi o projeto convertido em diligência, cumprida
por meio do Ofício n° 203/2004.

Retorna agora o projeto a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 102, VI, "a", c/c o art. 188 do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto sob exame trata do incentivo ao estudo da literatura

mineira. Minas Gerais, ao longo de sua história, revelou-se um Estado
profícuo em manifestações artísticas. Quando se fala da arte mineira,
lembramo-nos de imediato das artes plásticas, da universalmente
reconhecida produção de arquitetura e escultura, em particular nas
cidades históricas, como Ouro Preto e Congonhas. Mas as artes
plásticas mineiras não foram e não são as únicas manifestações
artísticas das Gerais. A música e a literatura foram e continuam sendo
de grande expressividade.

A nossa literatura foi a primeira a ter reconhecimento nacional. No
Século XVIII, o movimento denominado Arcádia Mineira - formado por
um grupo de poetas que também tiveram participação na
Inconfidência Mineira - apresentou inigualáveis autores do período
colonial. Algumas obras tornaram-se clássicos da literatura nacional,
como "Marília de Dirceu" e o épico "Vila Rica". No século XIX, período
em que as artes em geral tiveram um papel discreto em Minas Gerais,
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a literatura continuou em destaque, com diversos escritores de
renome como Bernardo Guimarães, Júlio Ribeiro, Augusto de Lima,
dentre muitos outros.

O século XX foi pródigo em intelectuais e escritores mineiros. Do
início do século, podemos destacar o simbolista Alphonsus de
Guimarães. A partir da década de 20, o modernismo trouxe agitação e
revigoramento cultural às Alterosas. Desde 1928, Carlos Drummond
de Andrade - de Minas para o Brasil - passou a destacar-se como um
dos maiores poetas nacionais de todos os tempos. Na década de 30,
a revelação do grande escritor João Guimarães Rosa, cuja fabulosa
carreira revelaria ao mundo o sertão e a alma mineira. A partir da
década de 40 podemos citar, dentre tantos, Pedro Nava, Fernando
Sabino, Paulo Mendes Campos, Helio Peilegrino, Otto Lara Resende,
Autran Dourado, Murilo Rubião, Lúcia Machado de Almeida, Roberto
Drummond, Oswaldo França Júnior, Henfil - com suas charges de
humor ferino -, Rubem Alves, Murilo Mendes, Silviano Santiago,
Adélia Prado. Esses, apenas algumas figuras de uma longa lista de
talentos que continuam a destacar o nome do Estado no cenário da
cultura nacional.

Esse pequeno apanhado objetiva louvar e apoiar a iniciativa do autor
do projeto, ao propor o ensino da literatura mineira em nossas
escolas. No entanto, cumpre-nos observar alguns aspectos legais
quanto à implementação da medida.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (Lei n° 9.394, de
1996), aprovada após oito anos de debates profundos no Congresso
Nacional e de ampla participação de todos os segmentos da área
educacional, adotou como um de seus princípios a flexibilidade, que
visa à autonomia das escolas na definição de suas propostas
pedagógicas. Assim, ficou determinado por aquele instrumento legal
que, respeitada a base nacional curricular comum - estabelecida pela
União com o objetivo de manter a unidade do ensino nacional - a parte
diversificada do currículo deve ser complementada, em cada sistema
de ensino e estabelecimento escolar, por disciplinas que levem em
conta as características regionais e locais da comunidade, da cultura,
da economia e da clientela.

Por isso, apesar de a Constituição Federal deixar expresso que os
Estados têm competência concorrente para legislar - quando se trata
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de educação, cultura, ensino e desporto -, concordamos com a
opinião dos diversos especialistas de educação que alertam para uma
parcimônia na inclusão de disciplinas no currículo. Conforme tão bem
argumenta o professor, escritor e consultor legislativo do Senado
Federal, Dr. Elias de Oliveira Mona: "Para que essa liberdade de
legislar concorrentemente não leve a conflitos é necessário que o
legislador de cada esfera respeite a hierarquia das leis. ( ... ) As
unidades da federação, por meio de seus respectivos Poderes
Executivos e Legislativos, bem como dos órgãos normativos de seus
sistemas educacionais ( ... ) deverão aprovar a legislação conexa e
baixar normas complementares essenciais para o bom funcionamento
de suas organizações educacionais.".

Assim, acreditamos não ser conveniente a inclusão de uma nova
disciplina, denominada Literatura Mineira, no currículo. Mas, por outro
lado, não podemos concordar com a solução aventada pela Secretaria
de Estado de Educação - que se manifestou sobre o projeto, quando
convertido em diligência - de que se deixasse a critério das escolas,
"caso julgassem necessário e oportuno", incluir o conteúdo na parte
diversificada do currículo. O que se esperava daquela Pasta seria uma
afirmativa contundente de que as nossas escolas já privilegiam os
textos dos escritores mineiros no desenvolvimento de suas propostas
pedagógicas. A Secretaria de Educação afirma também que os
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio sugerem que a
Literatura Brasileira deve estar incluída no estudo da Língua
Portuguesa e que, no estudo da Literatura Brasileira, são destacados
diversos autores mineiros nos diferentes períodos literários.

Nesse aspecto, cumpre atentar para as muitas críticas que têm sido
feitas por educadores quanto à aplicação dos Parâmetros Curriculares
Nacionais do Ensino Médio (PCNEMs e PCNEMs+). Como enfatiza o
conceituado educador Elio Carlos Ricardo, doutor em Educação
Científica: "Há uma distância entre o que está proposto nos PCNs e a
prática escolar, cuja superação tem se mostrado difícil. As dificuldades
vão desde problemas com a formação dos professores até a pouca
disponibilidade de material didático-pedagógico, passando pela
estrutura verticalizada dos sistemas de ensino à incompreensão dos
fundamentos da lei, das diretrizes e dos parâmetros.".

O Jornal da USP (março/2002) apresentou artigo de renomados
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professores daquela Universidade, com severas críticas aos
Parâmetros Curriculares, que estariam desestimulando os estudos
literários ao insistir em demasia nas atividades paralelas de classe. Os
professores da USP dão razão ao presidente da União Brasileira de
Escritores. (UBE), Cláudio WilIer, quando investe contra a insistência
em criatividade coletiva, no ensino de literatura. Segundo os
especialistas, "as escolas se reúnem, tentam entender o que não é
possível entender." Afirmam estar em jogo um novo modelo de ensino
de literatura, que antes se prendia a épocas e autores, sem que o
aluno entrasse em contato direto com os textos. Esse modelo
fragmentado não seria o ideal, pois seria antes o estudo de história da
literatura. No entanto, ao abandonar esse paradigma, caiu-se no
extremo oposto. Para uma educação de qualidade, o aluno precisa
desfrutar de textos bem elaborados, embora não necessariamente os
clássicos. Segundo a Dra. Maria Helena Nery Garcez, titular de
Literatura Portuguesa na USP, "toda a ênfase dos PCNs é para uma
educação em que se privilegiem as manifestações criativas dos
estudantes em representações, dramatizações. Tudo isso é bom, mas
acabamos por negligenciar e dar pouca ênfase nos estudos literários
que fazem refletir, assumir posições analíticas, críticas(...). Países
civilizados ensinam a ler, a ler bem, isto é, compreender o sentido dos
textos que se lêem. Um dos grandes méritos do ensino da literatura é
precisamente esse

Os dados do III Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional
(INAF), apresentados pelo Instituto Paulo Montenegro e pela ONG
Ação Educativa, indicam que apenas 1/4 da população brasileira entre
15 e 64 anos demonstra domínio pleno da compreensão de textos.
Para a maioria (67%), a conquista da leitura se limita à localização de
informações simples em enunciados com uma só frase ou à
capacidade para identificá-las em textos curtos. Minas Gerais não é
uma exceção. Dados de outras pesquisas reafirmam claramente essa
situação de desigualdade no conhecimento da língua portuguesa, em
que a plena capacidade de leitura e compreensão de textos se torna
um privilégio, mesmo entre aqueles com certificado de ensino médio.

Diante disso, medidas eficazes devem ser tomadas a fim de minorar
essa situação. O projeto sob exame pode configurar uma alternativa.
Para tanto, apresentamos o Substitutivo n° 1 que, salvo mellhor juízo,
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atende à legislação vigente e pode trazer um diferencial efetivo
para a educação dos jovens mineiros.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei n°

215/2003, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado, e pela
rejeição da Emenda n°1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Inclui conteúdos referentes à literatura mineira no currículo do

ensino médio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As escolas de ensino médio do Estado priorizarão, na

formulação de sua proposta pedagógica, a inclusão de conteúdos que
valorizem a produção literária mineira.

§ 1° - Os conteúdos a que se refere o "caput" serão implementados
ao ser desenvolvida a área de conhecimento "linguagens, códigos e
suas tecnologias".

§ 2° - Os órgãos competentes orientarão os estabelecimentos de
ensino na seleção do material didático adequado para implementação
do disposto no "caput" deste artigo.

AI. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2004.
Adalclever Lopes, Presidente e relator - Ana Maria Resende - Dalmo

Ribeiro Silva - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N°340/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Bejani, a proposição em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 71/99, tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar à Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE -, de Visconde do Rio Branco, o
imóvel que especifica.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice constitucional ou legal
à sua tramitação, vem ela agora a este órgão colegiado para ser
apreciada sob a ótica da fiscalização financeira e orçamentária, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

rÂ



869
Fundamentação

O imóvel de que trata o projeto de lei constitui-se de terreno com
área de 561,60M2, localizado no Município de Visconde do Rio
Branco, que foi adquirido pelo Estado por meio de doação desse
município e, posteriormente, cedido à Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE.

Releva destacar que a finalidade da doação do terreno é a
construção de uma quadra poliesportiva na parte que já vem sendo
utilizada como área de recreação pelos alunos dessa instituição.

Isso posto, cabe tecer as seguintes considerações.
A autorização legislativa, no caso em questão, decorre de exigência

consubstanciada na Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que, ao estatuir
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do
Distrito Federal, estabelece, no § 2 0 do art. 105, que a movimentação
dos valores componentes do ativo permanente do Tesouro só pode
ser realizada com a referida autorização.

O negócio jurídico a que alude o projeto não acarreta despesas aos
cofres públicos nem causa impacto na lei orçamentária. As alienações
de bens imóveis por doação, devidamente autorizadas por este
parlamento, não necessitam ser incluídas na lei orçamentária.
Representam somente uma mudança no ativo permanente do balanço
patrimonial do Estado.

Mencionamos, por fim, que o negócio jurídico a ser realizado está
revestido de garantias, uma vez que o projeto de lei em causa prevê a
reversão do imóvel ao patrimônio do Estado na hipótese do não-
atendimento do objetivo fixado.

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

340/2003 no l o turno.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - Mauro Lobo, relator - Sebastião Helvécio -

José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°439/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro e decorrente do
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desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.272/2002, a proposição em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter
ao Município de Indianópolis o imóvel que menciona.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Vem agora a proposição a este órgão colegiado para ser apreciada
sob a ótica da fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, Vil, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel de que trata o projeto de lei constitui-se de terreno com

área de 10.000m 2, localizado no Município de Indianápolis e doado ao
Estado em 1950, com a finalidade expressa na escritura pública de
doação de se construir no local uma unidade escolar.

Releva destacar que no instrumento de transferência de titularidade
do imóvel consta textualmente que a doação se faria sem reserva
alguma; além disso, o agente donatário utilizou-se do bem na forma
prevista no contrato de cessão, tanto assim que nele funcionou por
determinado tempo a Escola Estadual Praxedes Fernandes, razões
pelas quais a pretendida alienação ajusta-se á modalidade de doação,
e não, de reversão, o que foi perfeitamente sanado com a
apresentação do Substitutivo n° 1, de autoria da Comissão de
Constituição e Justiça.

Isso posto, cabe tecer as seguintes considerações.
A autorização legislativa, no caso em questão, decorre de exigência

consubstanciada na Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que, ao estatuir
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do
Distrito Federal, estabelece, no § 2 0 do art. 105, que a movimentação
dos valores componentes do ativo permanente do Tesouro só pode
ser realizada com a referida autorização.

O negócio jurídico a que alude o projeto não acarreta despesas aos
cofres públicos nem causa impacto na lei orçamentária. As alienações
de bens imóveis por doação, devidamente autorizadas por este
parlamento, não necessitam ser incluídas na lei orçamentária.
Representam somente uma mudança no ativo permanente do balanço
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patrimonial do Estado.

Importante mencionar, finalmente, que o negócio jurídico a ser
realizado está revestido de garantias, uma vez que o substitutivo ao
projeto de lei em causa prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do
Estado na hipótese do não-atendimento do objetivo fixado, conforme
disposto no art. 20.	 Ir

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

439/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - José Henrique, relator - Mauro Lobo -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 523/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Deputado Luiz Fernando Faria, por meio do projeto de lei em tela,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.456/2002,
pretende seja autorizado o Poder Executivo a doar ao Município de
Rio Novo o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, foi considerada jurídica, constitucional e legal.

Na seqüência da tramitação, compete agora a este órgão colegiado
emitir o seu parecer, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 188,
c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel a que se refere a proposição é constituído por terreno com

área de 1 .999,50m 2, correspondente a um terreno e benfeitorias, no
qual se encontra instalada a Escola Municipal Dr. Onofre Dias Ladeira.

Tendo em vista que a responsabilidade da gestão e da conservação
da unidade ali instalada é do município, há a necessidade de se
formalizar a transferência de domínio do imóvel para que o ente
municipal possa exercer o seu "munus".

A medida proposta está determinada pela Lei Federal n° 4.320, de
17/3/64, que estabelece as normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos municípios e do Distrito Federal e estatui, no § 2 0 do art.
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105, que a movimentação dos valores componentes do ativo
permanente do Estado por venda ou doação deve ser realizada
somente com autorização explícita do Legislativo.

Devemos ponderar que a proposta contida no projeto de lei não
ocasiona aumento de despesa nem incremento de receita nas contas
públicas; não causando, portanto, impacto no orçamento do Estado.
Assim, embora o negócio em causa represente uma redução do ativo
permanente do balanço patrimonial do Estado, não encontramos óbice
financeiro-orçamentário ao projeto de lei que o formaliza.

Importante mencionar, finalmente, que o negócio jurídico a ser
realizado está revestido de garantias, uma vez que o projeto de lei em
causa prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado na
hipótese do não-atendimento do objetivo fixado, conforme disposto no
art. 2°.

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

523/2003 no 1° turno.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - José

Henrique - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°727/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado João Biliar, dispõe sobre a
obrigatoriedade de inclusão da matéria Economia Pessoal nos
currículos do ensino fundamental das escolas estaduais.

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1.
Tendo sido convertida em diligência à Secretaria da Educação, vem
agora a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN - surgiram com o art.

210 da Constituição de 1988, que determina: "serão fixados conteúdos
mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar
formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos,
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nacionais e regionais".

Esses parâmetros têm a finalidade de propiciar aos sistemas de
ensino, particularmente aos professores, subsídios para a elaboração
e reelaboração do currículo, visando à construção do projeto
pedagógico de cada escola, para que o aluno tome consciência de
sua dimensão social. Eles pretendem nortear o ensino nas escolas
públicas e privadas de todo o País, introduzindo um modelo de
currículo ideal, porém flexível às necessidades e condições de cada
escola.

Os sistemas de ensino utilizam a parte diversificada de suas
propostas curriculares para enriquecer e complementar a base
nacional comum, introduzindo projetos e atividades do interesse de
suas comunidades.

O conteúdo curricular Economia Pessoal está em perfeita
consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais, uma vez que
auxilia o aluno a gerenciar sua realidade imediata, condição para que
tome consciência de sua dimensão social. Prova disso é que os
Parâmetros sugerem o tema "Trabalho e Consumo" como conteúdo
transversal a ser desenvolvido de forma interdisciplinar pelas escolas
na parte diversificada do currículo.

A inclusão desse conteúdo no currículo é ainda respaldada pela Lei
n° 12.909, de 24/6/98, que determina a inclusão de estudos e
atividades relacionados com a educação para o consumo na proposta
pedagógica das escolas do sistema estadual de ensino fundamental e
médio.

A Proposta de Emenda à Constituição n° 16/2003, em tramitação na
Casa, também mostra como o assunto é relevante, pois visa a incluir o
estudo do Código de Defesa do Consumidor nas escolas públicas de
nível médio.

Constatamos que já há escolas que oferecem curso de finanças
para os pais interessados em envolver os filhos no planejamento
financeiro familiar, orientando-os a estimular as crianças a agir de
forma consciente em relação ao consumo. E o caso, em Minas, da
rede Pitágoras e da escola Balão Vermelho.

Portanto, a inserção do conteúdo Economia Pessoal nos currículos
do ensino fundamental das escolas da rede pública estadual vem
reforçar e aprimorar a formação dos estudantes, despertando-os para
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noções de custo, poupança, entre outros, com o intuito de prepará-
los para lidar com seus próprios gastos.

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

727/2003 no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2004.
Adalclever Lopes, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva -

Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N°831/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

A proposição em exame, do Deputado João Bittar, dispõe sobre a
obrigatoriedade de inclusão da matéria Educação Fiscal nos currículos
do ensino médio das escolas estaduais.

O projeto recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade, juridicidade e
legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1.

Nos termos do art. 102, VI, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno,
vem a matéria à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia para receber parecer quanto ao mérito.

O projeto foi encaminhado à Secretaria da Educação para que esta
se pronunciasse sobre a inclusão do conteúdo pretendida.

A Secretaria, por meio do Ofício GS 223/2004, manifestou-se sobre
a relevância da inclusão desse conteúdo, mas expôs as dificuldades
para implementá-lo.

Fundamentação
O Estado de Minas Gerais aderiu em 1999 ao Programa Nacional de

Educação Fiscal do Governo Federal. Esse programa tem como
objetivos discutir a relação do cidadão com o Estado, sensibilizá-lo
para compreender a função socioeconômica do tributo e para
acompanhar a aplicação desses recursos públicos, de modo a
assegurar que essas aplicações revertam para a sociedade em forma
de bens e serviços públicos. As escolas e as Secretarias da Fazenda
e da Educação trabalham em parceria com a Receita Federal e o
Centro de Treinamento Regional da Escola de Administração
Fazendária - ESAF - para treinar professores, cabendo a estes últimos
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produzir o material a ser inserido, de forma transversal, no
conteúdo que é repassado aos alunos. Esse projeto já se encontra em
fase de implantação nos Municípios de Pará de Minas, Patos de
Minas, Oliveira, Uberaba, Divinópolis, Piumhi, Jacinto, Patrocínio e
Capinópolis.

A Educação Fiscal seria de capital importância para formar cidadãos
conscientes. E fundamental que os estudantes saibam a função
socioeconômica do tributo e sejam informados de que 70% de toda a
carga tributária são impostos indiretos, ou seja, estão embutidos no
preço da mercadoria que adquirimos e dos serviços que utilizamos. A
ciência desses dados traria aos estudantes não só a possibilidade de
se tornarem consumidores mais exigentes, como também de
desempenharem com mais eficiência o papel de cidadão fiscalizador
das ações do Estado. Além disso, tal disciplina deveria informá-los
sobre a estrutura do Estado no trato com o imposto, como é
arrecadado e a quem o contribuinte deve recorrer caso se sinta
prejudicado.

O Ministério da Educação, conforme os Parâmetros Curriculares
Nacionais, orientou que a Educação Fiscal deve ser abordada de
maneira transversal, razão pela qual propomos o Substitutivo n° 1 ao
Projeto de Lei n° 831/2003.

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

831/2003 no P turno, na forma do Substitutivo n° 1 a seguir
apresentado, ficando prejudicada a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a inclusão do conteúdo Educação Fiscal nas propostas

pedagógicas das escolas públicas do ensino médio do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - As escolas públicas de ensino médio do Estado incluirão,

em sua proposta pedagógica, conteúdos relacionados à Educação
Fiscal, a serem ministrados de forma transversal.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2004.
Adalclever Lopes, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Dalmo

rs
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Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°929/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
A proposição em tela, de autoria do Deputado Elmiro Nascimento,

tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Presidente Olegário o imóvel que especifica.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, a matéria foi considerada jurídica, constitucional e legal tal
como apresentada.

Dando prosseguimento à tramitação, compete agora a este órgão
colegiado emitir parecer sobre a matéria, atendo-se aos lindes
estabelecidos no art.188, c/c o art.102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel a que se refere a proposição é representado por terreno

edificado com área de 10.000m 2 onde funciona a Escola Municipal
Professora Carmen Celina Nogueira de Castilho, cuja legitimidade se
deu, temporariamente, através de contrato de cessão de uso.

A medida em tela está determinada pela Lei Federal n° 4.320, de
17/3/64, que estabelece as normas gerais de direito financeiro para a
elaboração e o controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos
Estados, dos municípios e do Distrito Federal. O 2 0 do art. 105 da
referida lei estatui que a movimentação dos valores componentes do
ativo permanente do Estado por venda ou doação deve ser realizada
somente se houver autorização explícita do Legislativo.

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, devemos
ponderar que a proposta contida no projeto de lei não ocasiona
aumento de despesa nem incremento de receita nas contas públicas;
não causa, portanto, impacto no orçamento do Estado. Assim, embora
o negócio em causa represente uma redução do ativo permanente do
balanço patrimonial do Estado, não encontramos óbice financeiro-
orçamentário para a sua efetivação.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

929/2003, no 1° turno.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - Mauro Lobo, relator - José Henrique -
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Sebastião Helvécio - Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.053/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Adalclever Lopes, cria o
cadastro do patrimônio histórico e artístico do. Estado e dá outras
providências.

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

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito, nos
termos do art. 102, VI, "b", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em estudo propõe seja criado um cadastro de bens

móveis e obras de arte de relevância histórica ou artística, com o
objetivo de viabilizar o controle sobre sua movimentação por parte dos
órgãos de segurança.

Levantamento recente da UNESCO alerta que o saque a sítios
arqueológicos e o roubo de obras de arte e objetos etnológicos se
tornaram uma prática freqüente em todo o mundo. Todos os dias,
principalmente em países em desenvolvimento, novos casos de
roubos são comunicados, tanto por profissionais vinculados a
atividades de preservação cultural, quanto pela população em geral.
Mesmo nos países onde é mais rigorosa a fiscalização, é bastante
freqüente o roubo de obras de arte de museus, de monumentos
históricos e de lugares públicos e de adoração religiosa.

No Brasil, nota-se uma crescente preocupação, manifesta na
legislação e nas ações desenvolvidas por outros Estados, acerca do
recrudescimento do furto e do tráfico de obras de arte, que propiciam
um mercado muito lucrativo para os espoliadores do patrimônio
cultural.

Nesse sentido, o projeto em apreço, ao propor que sejam
disciplinadas as operações de compra e venda, as doações, as
cessões, bem como o transporte de obras integrantes do patrimônio
cultural mineiro, oferece uma relevante contribuição para
aprimoramento da legislação de proteção e conservação adotada no
Estado.
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A Comissão de Constituição e Justiça efetuou as correções de

ordem jurídica que julgou necessárias à adequação da proposição em
análise, por meio da apresentação do Substitutivo n° 1. Acatamos, na
parte essencial, o conteúdo do referido substitutivo, consignando
pequenas alterações em seu texto por meio do Substitutivo n° 2.

A primeira alteração atribui ao Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG - a função de
proceder às ações de levantamento e identificação das obras
representativas do patrimônio cultural mineiro e de seu posterior
cadastramento, bem como a responsabilidade pela condução das
ações descritas nos § 3° a 5° incluídos pelo Substitutivo n° 1. A
alteração fundamenta-se na legislação vigente, especialmente na Lei
n° 11.258, de 28/10/93, que reorganiza o IEPHNMG e dá outras
providências. A citada lei confere ao IEPHA a responsabilidade de
proteger e promover os patrimônios cultural, histórico, natural e
científico de interesse de preservação do Estado, incluídos os bens
móveis e as obras de arte. Compete à fundação, entre outras ações,
proceder a levantamento, pesquisa e registro dos acervos, bem como
adotar as medidas legais de conservação e proteção por meio de
inventário, vigilância, tombamento e de outras formas de
acautelamento. Estão, portanto, abrangidas, na competência do
IEPHA, as ações instituídas pelo projeto em estudo. Além disso, a
medida aqui proposta evita a indesejável duplicidade de ações na
administração pública.

A segunda alteração visa a remeter para regulamento a fixação dos
valores referentes à aplicação de multa aos infratores da lei.
Consideramos que a determinação de tais valores deve levar em
conta um conjunto de fatores a que os órgãos executores saberão
melhor dimensionar, em razão de sua proximidade com as ações
deflagradas pela lei.

Incluímos também no Substitutivo n° 2 as cláusulas de vigência e de
revogação, que não constam do Substitutivo n° 1.

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

Lei n° 1.053/2003 no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 2, que
apresentamos, ficando prejudicado, com a sua aprovação, o
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
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SUBSTITUTIVO N°2

Acrescenta dispositivos à Lei n° 13.956, de 24 de julho de 2001, que
dispõe sobre obras representativas do patrimônio cultural mineiro e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. i - O "caput" do art. .1° da Lei n° 13.956,de 24 de julho de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo
acrescido dos § 20 , 3°, 4° e 5° e passando o parágrafo único a vigorar
como §1°:

"Art. 1° - O Estado, por intermédio do Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG -,
promoverá o levantamento e a identificação de pinturas, esculturas e
outras formas de expressão artística, que serão cadastradas
anualmente e integrarão o patrimônio cultural mineiro.

§ 1°- ..........................................
§ 20 - O cadastro a que se refere o "caput" deste artigo deverá conter

a descrição, a origem e o valor estimado dos bens e das obras
integrantes do patrimônio cultural mineiro, de forma a permitir a sua
identificação, bem como dados referentes ao seu proprietário,
possuidor ou curador.

§ 3° - As operações de compra e venda e as doações e cessões, a
qualquer título, dos bens e das obras de que trata este artigo deverão
ser comunicadas ao IEPHA-MG, na forma do regulamento,
exclusivamente para fins de atualização do cadastro.

§ 40 - O transporte dos bens e das obras dependerá de prévia
autorização do IEPHA-MG, por meio de documento próprio, a qual
será concedida se atendidas as exigências estabelecidas nesta lei e
no regulamento.

§ 50 - A prática dos atos previstos nos § 30 e 40 deste artigo sem a
devida formalização ensejará a aplicação de multa ao infrator, pelo
IEPHA-MG, cujos valores serão escalonados na forma de
regulamento.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de abril 2004.
Adalclever Lopes, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
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PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°

1.089/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

epígrafe estabelece diretrizes para -os 'programas:. de aleitamento
materno e bancos de leite humano no Estado de Minas Gerais.

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

Encaminhada à Comissão de Saúde, esta opinou pela aprovação da
proposição na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

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

Fundamentação
O projeto de lei em tela estabelece diretrizes para os programas de

aleitamento materno e bancos de leite humano no Estado de Minas
Gerais.

O objetivo do projeto, segundo a justificação da autora, é garantir o
atendimento às mães que não dispõem de leite materno suficiente
para amamentar seus filhos, pois o leite materno é indispensável para
a saúde e o bom desenvolvimento das crianças, pois além de protegê-
las contra infecções, contém os ingredientes necessários para
garantir-lhes uma alimentação saudável e equilibrada.

A Comissão de Saúde, que nos precedeu na análise da matéria,
opinou pela aprovação do projeto, por entender que a matéria é de
grande relevância para o combate à desnutrição e à mortalidade
infantil em nosso Estado e está em consonância com a atual política
do Ministério da Saúde de investir na expansão e na qualificação da
rede brasileira de bancos de leite humano.

O Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Saúde, traz
modificações que aprimoram a proposição e têm como objetivo incluir
dispositivos sobre os bancos de leite humano no Código de Saúde de
Minas Gerais, de forma a preservar na norma em análise as diretrizes
de funcionamento do setor.

Com relação ao mérito que cabe a esta Comissão analisar, o projeto
em tela não traz impacto sobre o orçamento do Estado, pois Minas
Gerais já dispõe de bancos de leite humano, que se encontram em
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pleno funcionamento. O setor é regulamentado pela Portaria n°
322, de 1998, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre as normas
gerais destinadas a regular a instalação e o funcionamento dos
bancos de leite humano em todo o território nacional, as quais
deverão ser observadas, no todo ou em parte, pelas Secretarias de
Saúde dos Estados e do Distrito Federal, sem prejuízo da
normatização supletiva que lhes compete por força da legislação
estadual. Os bancos de leite humano do País, que, de acordo com a
Portaria n° 322, são vinculados às maternidades, são mantidos com
recursos do Sistema único de Saúde - SUS.

As emendas que apresentamos ao Substitutivo n° 1 da Comissão de
Saúde visam ao aprimoramento da proposição.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 10 turno, do Projeto

de Lei n° 1.08912003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Saúde, com as seguintes Emendas nos 1 a 3.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 40 do substitutivo a seguinte redação:
"Art. 40 - Os bancos de leite humano no Estado poderão ser

vinculados a hospital materno ou infantil, sendo vedada a
comercialização dos produtos por ele distribuídos.".

EMENDA N°2
Dê-se ao inciso III do art. 50 do substitutivo a seguinte redação:
"Art. 50 - ........................................
III - distribuir os produtos a que se refere o inciso II, mediante

prescrição médica ou orientação de nutricionista;".
EMENDA N°3

Dê-se ao parágrafo único do art. 60 do substitutivo a seguinte
redação:

"Art. 60 - ......................................
Parágrafo único - A doadora será submetida a anamnese e exame

físico prévios garantidos pelo SUS, visando ao levantamento dos
aspectos clínicos relevantes, e será considerada inapta para a doação
a nutriz que:

- faça uso de droga ou de medicamento excretável através do leite,
em nível que possa provocar efeito colateral;

II - faça tratamento quimioterápico ou radioterápico;
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III - apresente risco nutricional;
IV - apresente outros sintomas, a critério médico.".
Sala das Comissões, 14 de abril de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico Simões

- José Henrique - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.206/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado João Bittar, a proposição em epígrafe inclui
no currículo do ensino formal conteúdos relativos ao processo de
envelhecimento.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou a matéria e concluiu
por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade nos termos do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Por determinação do Presidente da Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia, o projeto foi convertido em diligência à
Secretaria de Estado da Educação, cumprida por meio do Ofício n°
OS 204/04.

O projeto retorna agora a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto sob exame aborda assunto da mais alta relevância: a

questão do idoso.
A população está vivendo mais tempo hoje do que em meados do

séc. XX. A cada censo realizado constata-se um aumento do número
de idosos. O Brasil, em 1997, contava com uma população de idosos
equivalente a 13 milhões de pessoas. A previsão do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE - é de que o País possa vir a contar
com 36 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos em
2020. A maior concentração de idosos está na Região Sudeste, em
que se insere nosso Estado.

Esse envelhecimento populacional vem ocorrendo em virtude dos
progressos da tecnologia, da medicina e da nutrição. Acrescente-se a
isso um avanço nas condições de higiene e saneamento básico que
reduziu a incidência de mortes por doenças infecto-contagiosas.
Entretanto - conforme afirmam os especialistas no assunto - a
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longevidade não foi acompanhada pela melhoria da qualidade de
vida dessa população, embora a proteção ao idoso tenha base
constitucional e legal.

Com efeito, a Carta Federal estipula que um dos objetivos
fundamentais da República é o de promover.o bem de todos, sem
preconceito ou discriminação em face da idade (bem como da origem,
raça, sexo, cor, etc.). Além do mais, ao idoso, como cidadão, aplicam-
se as garantias constitucionais estabelecidas para todo brasileiro.

Em 1 0110/2003, foi sancionada a Lei Federal n° 10.741, que dispõe
sobre o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados
às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O art. 22 dessa lei
assim determina: "Nos currículos mínimos dos diversos níveis de
ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de
envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a
eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria".

Qual teria sido a motivação para se inserir tal dispositivo na
legislação federal? Qualquer análise superficial da realidade do País
mostra de forma indiscutível que existe um despreparo da sociedade
para lidar com o envelhecimento. Atentemos para as palavras do
escritor Jader Emmanoel de Alcântara Campello:

"Muito se tem falado e discutido sobre o idoso, geralmente com
palavras gentis ou críticas quanto ao desempenho da sociedade para
com eles, porém não vejo em nenhum momento falarem da origem
dessa má-vontade que existe dentro da maioria das famílias para com
seus velhos. Se formos analisar profundamente essa situação,
veremos que a realidade é cultural. A sociedade ocidental não foi
ensinada a cultuar a experiência do passado. Para a nossa sociedade
o que vale são as perspectivas do futuro e do presente: futuro porque
há o desejo de alcançar riquezas materiais, e presente porque existe
na maioria a idéia de que, se não gozarem o momento, o tempo irá
passar sem nada se aproveitar. O oriental já tem uma filosofia muito
diferente. As crianças já começam desde cedo a amar e a respeitar os
idosos. A mídia nos mostra como os velhos são venerados na China,
no Japão e em outros países orientais, diferentemente dos idosos
ocidentais, considerados fardos para seus familiares. Enquanto no
Oriente as crianças apreciam ouvir histórias dos venerados idosos, no
Ocidente eles são motivo de risos, seja pelas suas rugas, seu modo
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de falar, seus trejeitos motivados pelo seu tempo de vida".
Outro aspecto a se considerar é que a sociedade ocidental se

formou a partir do conceito do homem como mão-de-obra. No
momento em que cessa sua capacidade de trabalho, ele perde seu
valor. Nas culturas oriental e indígena, o homem idoso representa a
sabedoria, entendida como processo vivencial e visceral, a ser
transmitida por atitudes e comportamentos. Os jovens orientais e
indígenas querem absorver essa sabedoria, para o que se torna
imprescindível a proximidade com os mais velhos. Contrariamente, na
sociedade ocidental, o que se procura é silenciar e afastar o idoso,
como presença incômoda e desnecessária.

Nesse contexto, a escola consubstancia poderoso instrumento para
que se opere essa mudança cultural, capaz de trazer dignidade à
velhice. Compete à escola despertar a criança e o adolescente para a
valorização do idoso, de sua história de vida, de suas necessidades
psicossociais, de sua contribuição para a família e para a comunidade.
Compreender o processo de envelhecimento - pelo qual todos
deverão passar - levará o jovem a enxergar o idoso por outro prisma:
alguém cuja experiência é útil para as novas gerações.

O que o projeto em análise pretende é exatamente isso: que as
escolas mineiras sejam o agente impulsionador de uma mudança de
atitude frente à velhice, combatendo mitos e preconceitos relativos ao
envelhecimento.

A proposição original prevê a inclusão de "matérias e conteúdos"
relativos ao processo de envelhecimento. Convertido o projeto em
diligência à Secretaria de Estado da Educação, assim se pronunciou
essa Pasta: "Os conteúdos voltados ao processo de envelhecimento
(gerontologia) podem ser tratados nos temas transversais que são a
Etica, a Pluralidade Cultural e a Saúde, presentes nos Parâmetros
Curriculares Nacionais, e não, como uma disciplina específica,
conforme a proposta apresentada".

E indispensável considerar que a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDB - (Lei Federal n° 9.394, de 1996),
procurando atender a antigas aspirações nacionais, acatou a
flexibilidade como uma das vertentes de sua formulação. A
flexibilidade subentende a descentralização e a desconcentração e
objetiva a autonomia das escolas na definição de suas propostas
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pedagógicas. A LBD estabelece, assim, uma base nacional comum
e, por complementação de cada sistema de ensino e de cada escola,
uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e
locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.

Tendo em vista que a ação normativa deve ser desenvolvida sem
descurar-se dessa linha de conduta determinada pela LDB,
concordamos que não se devam incluir "disciplinas" nem "matérias"
nos currículos escolares. Razão assiste aos especialistas em
educação, quando alertam para o perigo de se tentar resolver o
problema da qualidade do ensino apenas por meio da introdução de
disciplinas, transformando o currículo escolar numa 'árvore de natal",
no dizer da ilustre educadora Guiomar Nano de Mello, Conselheira do
Conselho Nacional de Educação, que tão bem esclarece que o
currículo escolar é essencialmente assunto pedagógico.

No entanto, não há como concordar com o argumento da Secretaria
de Estado de Educação de que o tema não necessita de
regulamentação pelo fato de poder ser tratado nos temas transversais
previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs. A resposta
do Poder Executivo que poderia justificar uma não-regulamentação
seria uma afirmação categórica de que todas as escolas mineiras
estão desenvolvendo o tema do envelhecimento, a partir das
orientações dos PCNs, nas suas propostas pedagógicas.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, como o próprio nome indica,
configuram sugestões, linhas de referências curriculares. O MEC é
explícito quanto ao objetivo dos Parâmetros e das Referências
Curriculares Nacionais: "Propiciar aos sistemas de ensino,
particularmente aos professores, subsídios à elaboração e/ou
reelaboração do currículo, visando à construção do projeto
pedagógico, em função da cidadania do aluno". Por sua vez, o
Conselho Nacional de Educação, no Parecer da Câmara de Educação
Básica n° 3/2002, homologado pelo Ministro da Educação e publicado
no "Diário Oficial da União" de 25/3/2002, não deixa margem de
dúvidas quanto ao entendimento sobre a função dos parâmetros: "E
preciso atentar, com muita firmeza, que os Parâmetros Curriculares
são textos orientativos, sem efeito mandatório. Seu uso e sua
aplicação são práticas facultativas, e não obrigatórias, ainda que se
deva reconhecer neles um valioso auxílio, principalmente para os
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estabelecimentos de ensino, que tanto podem utilizar-se deles
quanto podem abstrair deles na ordenação do seu projeto pedagógico.
Não há lei que os consagre, portanto não podem ser impostos como
mandatórios e obrigatórios".

Diante da utilização facultativa das orientações dos PCNs, o
legislador estadual - atento à demanda da sociedade • poruma
educação de maior qualidade - não pode omitir-se, deixando ao
alvedrio das escolas abordarem questões fundamentais para a
sociedade, como é o caso do tema sob análise, que não deve nem
pode ser negligenciado.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo ao
projeto original. Discordamos da solução proposta, tendo em vista que
a legislação federal prevê a inclusão do conteúdo sob exame nos
"currículos mínimos", que traduzimos como a base nacional comum.
Assim, s.m.j., esta lei não deve estabelecer a inclusão de um novo
conteúdo na parte diversificada do currículo, mas sim determinar que
o tema "envelhecimento" seja abordado, sistematicamente, no
desenvolvimento dos temas da base nacional comum. Essa
determinação de forma alguma prejudicará a autonomia das escolas,
configurando apenas um norte para que as escolas concretizem, em
suas propostas pedagógicas, as disposições do Estatuto do Idoso,
garantidas as peculiaridades regionais e de cada comunidade. Para
tanto, apresentamos o Substitutivo n° 2.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pela aprovação, no 1 0 turno, do Projeto de

Lei n° 1.20612003 na forma do Substitutivo n° 2, a seguir apresentado,
e pela rejeição do Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N°2
Inclui conteúdos referentes ao processo de envelhecimento nos

currículos da educação básica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os estabelecimentos de ensinos fundamental e médio

incluirão, no desenvolvimento dos programas das áreas de
conhecimento da base nacional comum, constantes da proposta
pedagógica da escola, conteúdos referentes ao processo de
envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso.

Parágrafo único - Os órgãos competentes orientarão os
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estabelecimentos de ensino na seleção do material didático
adequado para implementação do disposto no "caput" deste artigo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2004.
Adalclever Lopes, Presidente - Leonídio Bouças, relator Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.238/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Governador do Estado enviou a esta Casa, por meio da
Mensagem n° 126/2003, o projeto de lei em exame, que visa autorizar
o Poder Executivo a doar a Maria Helena Pinta Lima da Silva e outros
o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não vislumbrou óbices constitucional nem
legal à sua tramitação, vem ela agora a este órgão colegiado para ser
apreciada pela ótica da fiscalização financeira e orçamentária, nos
termas do art. 188, c/c o art. 102, VII, "cl", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar a

Maria Helena Pinto Lima da Silva e outros o imóvel constituído de
terreno com área de 10.000m 2 e benfeitorias, localizado na Fazenda
Santa Terezinha, no município de Tabuleiro, e revogar a Lei n° 14.504,
de 2002, sancionada com erro material concernente à omissão de um
sobrenome da donatária, a fim de que possa ser efetuada a
transferência de domínio do bem.

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal
n°4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos municípios e do Distrito Federal, em especial o § 2 0 de
seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário nem acarretar repercussão na lei
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orçamentária.

Não encontramos, portanto, óbice do ponto de vista financeiro e
orçamentário à aprovação da matéria.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no

1.238/2003;- no 1. turno.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - Mauro Lobo, relator - Chico Simões -

Doutor Viana - Sebastião Helvécio - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.26012003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em estudo, de autoria da Deputada Ana Maria
Resende, dispõe sobre a inclusão do conteúdo relativo ás práticas
agrícolas no currículo escolar da rede estadual de ensino da zona
rural.

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, vindo agora a esta Comissão para
receber parecer para o 1° turno, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
VI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A escola no campo, até as primeiras décadas do século XIX, atendia

a uma minoria privilegiada, a despeito de ser o Brasil um país de
origem e predominância agrárias. Tal situação se explica pelo fato de
o Pais ser constituído por uma sociedade escravagista, latifundiária,
oligárquica, de raízes culturais fortemente ligadas à Europa. Não havia
diretrizes políticas nem pedagógicas voltadas para a educação rural,
muito menos dotação orçamentária para criação e manutenção de
escolas no campo. Instituições rurais de ensino eram então
construídas por iniciativa de particulares e de comunidades.

Essa situação se manteve nos primeiros 50 anos do século passado
e até se fortaleceu pelo discurso urbanizador que, centrado na
industrialização, defendia a fusão dos espaços urbano e rural e
vislumbrava o fim da sociedade rural.

Mais tarde, a ditadura militar inibiu os segmentos populares, que só
reagiram na década de 70, ao tomarem iniciativas orientadas para a
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educação escolar e a formação para o trabalho.

As demandas do campo foram expressas pela Constituição de 1998
e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB -, que
apresentou propostas de adequação da escola à vida rural.

A LDB aponta a necessidade da projetos pedagógicos, nos diversos
sistemas deensino, no intuito de atender às diferenças culturais e
regionais, à política de igualdade e inclusão.

A Resolução CNE/CBE 1, de 314/2002, que institui diretrizes
operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo,
reconhece que a maneira específica de vida social e a de utilização do
espaço do campo são fundamentais para a construção da identidade
da população rural e para sua inserção na sociedade brasileira. As
diretrizes instituídas pela resolução compõem um conjunto de
princípios e de procedimentos que visam a adequar o projeto
institucional das escolas do campo às Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil, os ensinos fundamental e médio,
a educação de jovens e adultos, a educação especial, a educação
indígena, a educação profissional de nível técnico e a formação de
professores em nível médio na modalidade Normal.

Outro ponto importante previsto pela mesma resolução diz respeito
às propostas pedagógicas das escolas rurais, que deverão atender à
diversidade do campo em todos os seus aspectos: sociais, culturais,
políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia.

Caberá, então, à escola desenvolver projeto de educação referente
às práticas agrícolas de modo a desenvolver capacidades que
venham a interferir na realidade do aluno, com o objetivo de promover
a transformação dessa realidade. Deve-se levar em conta, repetimos,
que o campo brasileiro não é homogêneo pelas diversidades
geográfica e histórico-cultural brasileiras. E também não é estático,
pois nele atuam sucessivos modelos de produção agrícola que
acabam alterando seu quadro.

E interessante observar mais de perto a real situação da educação
no campo. O censo escolar 2002 informa que 15% dos profissionais
da educação em exercício no País atuam na educação rural,
representando mais de 354 mil professores, em sua maioria os menos
qualificados e os que recebem menores salários. Dados do Sistema
de Avaliação do Ensino Básico - SAEB - mostram que professores
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atuantes no ensino fundamental da zona rural recebem
praticamente a metade do salário dos que atuam na área urbana.

Esses professores precisam ser valorizados. E urgente capacitá-los
adequadamente, além de repensar sua remuneração, para que eles
se sinntam incentivados a crescer profissionalmente e, por sua vez,
estimulem seus alunos vocacionados para a agricultura a permanecer
no campo em condições dignas.

Por isso, propomos a Emenda n9, que tem a intenção de garantir
melhores condições aos professores que se dedicam ao magistério na
zona rural.

Conclusão
Pelas razões expressas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

no 1.26012003, no 1° turno, com a seguinte Emenda n° 1.
EMENDA N° 1

Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 2 0, renumerando-se os
demais:

"Art. 20 - O Estado priorizará o desenvolvimento de políticas voltadas
às especificidades da educação no campo, observando:

- a capacitação continuada dos docentes;
II - o fornecimento de materiais didáticos, equipamentos e

transporte.".
Sala das Comissões, 14 de abril de 2004.
Adaiclever Lopes, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.292/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Governador do Estado envia a esta Casa, por meio da Mensagem
n° 13312003, o projeto de lei em exame, que visa autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Leopoldina o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice constitucional ou legal
à sua tramitação, vem ela agora a este órgão colegiado para ser
apreciada sob a ótica da fiscalização financeira e orçamentária, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
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Município de Leopoldina o imóvel constituído de parte de um
terreno medindo 43,76m 2, contida em uma área total de 5.216,00M2,
situado na Rua Cândida Maria Farjado Lamóglia, nesse município.

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal
n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2° de
seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário nem acarretar repercussão na lei
orçamentária.

Releva mencionar, finalmente, que o negócio jurídico a ser realizado
está revestido de garantias, uma vez que o projeto de lei em causa
prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado na hipótese do
não-atendimento do objetivo fixado.

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

1.292/2003 no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2004.
Jayro Lessa, Presidente e relator - Doutor Viana - Chico Simões -

Sebastião Helvécio - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.319/2003

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe visa a criar o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do
Comércio Exterior do Aeroporto Regional da Zona da Mata e dá outras
providências.

Publicada no Diário do Legislativo em 18/12/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo,
Indústria e Comércio e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça deixou de
apreciar a matéria, em virtude de ter-se esgotado o prazo para exame
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de juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto
ao mérito.

Fundamentação
O Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior do

Aeroporto Regional da Zona da Mata, a que se refere a proposição,
tem por objetivo incrementar as atividades de indústria, comércio e
serviços desse aeroporto, ainda em fase de implantação, e consolidar
toda a região da Zona da Mata como pólo de desenvolvimento e
negócios relacionados com o comércio exterior.

O projeto determina que compete ao Poder Executivo, na
consecução dos objetivos do programa, apoiar a criação de centros de
prestação de serviços na movimentação, na distribuição e na
armazenagem de mercadorias; facilitar a realização do transporte
multimodal, intermodal e de transbordo e a utilização, a consolidação
e a desconsolidação de cargas; incentivar a criação de parque
industrial voltado para a indústria não poluente de alta tecnologia e de
produtos de grande valor agregado; promover o incremento de
operações de importação e exportação de mercadorias e a prestação
de serviços, com utilização do transporte aéreo pelo Aeroporto
Regional da Zona da Mata; incentivar o desenvolvimento ordenado
dos municípios situados no entorno do Aeroporto, especialmente os
Municípios de Rio Novo, Goianá e Coronel Pacheco, orientando-os
para a instalação de empresas dedicadas às atividades do comércio
exterior, de cargas e serviços, e atividades complementares a estes;
atrair empresas seguradoras, de entrega de encomendas, de
transporte e de turismo para o entorno do Aeroporto; promover a
criação de centros de convenção e incentivar os setores hoteleiro e de
alimentação; e promover a criação ou a ampliação de terminais de
carga.

A proposição estabelece, também, os requisitos que deverão ser
observados para os interessados em participar do Programa e as
medidas para a sua efetivação.

Por fim, o projeto define a composição do grupo coordenador do
Programa, estabelecendo a sua competência.

A região da Zona da Mata possui posição estratégica e infra-
estrutura , em fase de implantação, privilegiada, o que poderá atrair as
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mais variadas empresas para a região. Essa política de apoio ao
Aeroporto redundará em benefícios tanto para os municípios
circunvizinhos quanto para a própria população de Juiz de Fora, que
passará a contar com maior oferta de emprego.

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

1.319/2003.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olivia, relatora - Biel Rocha.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.358/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o Projeto de Lei n°

1.358/2004 autoriza o Poder Executivo a isentar do pagamento do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, quando da aquisição de
automóveis, pessoas portadoras de deficiência física, visual e mental
severa ou profunda ou autistas.

Preliminarmente, a proposição foi distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu porsua juridicidade,
constitucional idade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou.

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

Fundamentação
O objetivo do projeto de lei em exame é conceder isenção do ICMS

cobrado sobre automóvel de passageiros, de fabricação nacional,
equipado com motor de cilindrada não superior a 2.000cm 3, movido a
combustível de origem renovável ou sistema reversível de combustão,
quando adquirido por pessoa portadora de deficiência física, visual e
mental severa ou profunda ou autista, diretamente ou por intermédio
de seu representante legal.

A proposição define quais os portadores de deficiências têm direito
ao benefício e estabelece algumas condições para sua concessão.
Prevê, ainda, medida compensatória para a perda de receita
decorrente da isenção.

Ressalte-se que a legislação federal prevê isenção do Imposto sobre
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Produtos Industrializados - IPI - na aquisição de automóveis por
pessoas portadoras de deficiência física, visual e mental severa ou
profunda ou autistas. Essa isenção, que anteriormente se destinava
apenas aos portadores de deficiência física, passou a incluir
portadores de outros tipos de deficiências a partir da edição da Lei
Federal n° 10.690, de-16/6/2003, que alterou a Lei Federal n° 8.989,
de 2412195, sendo regulamentada pela Instrução Normativa SAF n°
375, de 23/12/2003.

Na legislação estadual, os portadores de deficiência física são
beneficiados por isenção na aquisição de automóvel, prevista no item
28 do Anexo 1 do Regulamento do ICMS/2002 (atualizado até o
Decreto n° 43.762, de 10/3/2004). A referida isenção é respaldada
pelo Convênio ICMS 35/99, de 23,7/99, celebrado pelo Conselho
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - e prorrogado pelo
Convênio ICMS 21/02 até 31/6/2004, que concede isenção do ICMS
na hipótese de saídas internas e interestaduais de veículo automotor
novo, com até 127 HP de potência bruta (SAE), que se destinar a uso
exclusivo do adquirente, paraplégico ou portador de deficiência física,
impossibilitado de utilizar o modelo comum.

Dessa forma, a isenção pretendida corresponde a uma ampliação do
benefício que já existe para os portadores de deficiência física, a
exemplo do que já ocorre na legislação do IPI. A fim de que seja
estendida a portadores de outros tipos de deficiências a isenção de
ICMS, é necessário o atendimento de algumas condições
estabelecidas na Constituição e na legislação federal.

Nos termos do art. 155, § 2° , inciso XII, "g", da Constituição Federal
e da Lei Complementar Federal n° 24, de 7/1/75, recepcionada pelo
art. 34, § 80 , do ADCT/CF, a concessão e a revogação de isenções,
incentivos e benefícios fiscais de ICMS dependem da celebração de
convênio interestadual no âmbito do CONFAZ.

Conforme o disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal ri 0 101,
de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a concessão de
benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita
deve rá , estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-
financeiro no primeiro exercício de sua vigência e nos dois
subseqüentes e atender ao disposto na Lei de Diretrizes
Orçamentárias. O mesmo artigo determina ainda que seja feita a
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demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de
receita da lei orçamentária e não afetará as metas de resultados
fiscais ou de que a renúncia será acompanhada de medidas de
compensação, por meio do aumento de receita. No segundo caso, o
benefício só entrará em vigor quando forem implementadas as
medidas de compensação tributária.	.

Desse modo,: o benefício somente poderái ser efetivamente
concedido mediante a autorização prévia em convênio do CONFAZ e
a implementação das medidas de compensação exigidas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, já apontadas pelo projeto.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda n° 1,
com o objetivo de alterar a especificação do veículo a ser objeto da
isenção, reduzindo o limite máximo de cilindradas do motor, de 2.000
para 1 .600cm3.

Consideramos louvável a finalidade do projeto em análise, visando
facilitar a integração social do portador de deficiência. Além disso, o
projeto está em sintonia com a legislação tributária federal. No
entanto, algumas adequações se fazem necessárias.

A fim de condicionar a concessão do benefício proposto pelo projeto
a sua previsão em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ,
cumpre-nos apresentar a Emenda n° 2. Para corrigir uma
impropriedade verificada no § 4 0 do art. 1° do projeto, apresentamos a
Emenda n° 3. A Emenda n° 4 visa incluir, como condição para a
obtenção do benefício, a comprovação de disponibilidade financeira
ou patrimonial compatível com o valor do veículo a ser adquirido. A
Emenda n° 5 retira a estipulação de prazo para a regulamentação pelo
Poder Executivo.

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

1.358/2004 no 1° turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e com as Emendas nos 2 a 5, a seguir
apresentadas.

EMENDA N°2
Acrescente-se ao art. 1° o seguinte § 1°, renumerando-se os demais:
"AI. 1° -
§ 1° - A isenção a que se refere o "caput" deste artigo será

concedida nos termos fixados em convênio de que trata o art. 8 0 da
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Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975.".

EMENDA N°3
Dê-se ao § 40 do art. l°do projeto a seguinte redação:
"Art. 1°-
§ 40 - A condição de pessoa portadora de deficiência mental severa

ou profunda ou a condição de autista será atestada conforme critérios
e requisitos definidos pela Portaria Interministerial SEDH/MS n° 2, de
21 de novembro de 2003, ou por outra que vier a substituí-ia.".

EMENDA N°4
Acrescente-se o seguinte art. 5°, renumerando-se os demais:
"Art. 50 - Para os fins da isenção estabelecida por esta lei, os

adquirentes de automóveis de passageiros comprovarão
disponibilidade financeira ou patrimonial compatível com o valor do
veículo a ser adquirido, nos termos de regulamento.".

EMENDA N°5
Suprima-se o art. 6° do projeto.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - Chico Simões, relator - Doutor Viana -

Mauro Lobo - José Henrique - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°

1.395/200413
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Por meio da Mensagem n° 180/2004, o Governador do Estado fez

remeter a esta Casa o projeto de lei em tela, que objetiva autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Aiuruoca o imóvel que
especifica.

Cumprindo as formalidades regimentais, o projeto foi examinado
preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Agora, cabe a esta Comissão apreciar a matéria sob a ótica da
fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 188, c/c art.
102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar imóvel ao Município de Aiuruoca, o qual será
destinado à implantação de estabelecimentos educacionais e sociais.
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Isso vem atender ao interesse da sociedade, pois sua vontade,
desde que não fira as leis, deve sempre prevalecer nos negócios
realizados com os bens públicos.

A autorização legislativa decorre da exigência consignada na Lei
Federal n° 4.320, .de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,
especificamente no § 2° de seu art. 105, ao estabelecer que a
movimentação dos valores pertencentes ao erário só pode ser
realizada com a referida autorização.

A par do interesse coletivo revestindo a medida, há de se notar,
ainda, que ela não acarretará nenhum ônus para o Estado.
Representa, a bem da verdade, uma redução do ativo permanente do
Tesouro, o que será amplamente compensado pelos benefícios que
terão futuramente os moradores de Aiuruoca.

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

1.395/2004 no 1° turno.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator- Chico Simões

- Doutor Viana - Mauro Lobo - José Henrique.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 15/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe
assegura aos estudantes universitários a contagem, como jornada de
atividade em estágio, das horas-aula ministradas em curso pré-
vestibular popular, comunitário ou similar.

Aprovada no 1 0 turno, com a Subemenda n° 1 à Emenda n°1, da
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, e com a
Emenda n° 2, da Comissão de Constituição e Justiça, a proposição
retorna agora a esta Comissão para reexame, no 20 turno, nos termos
do art. 189, c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno.

Compete-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
Na forma do vencido no 1° turno, o projeto que ora reexaminamos
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visa a assegurar o aproveitamento, em atividades de estágio
curricular dos cursos de graduação oferecidos pelas instituições
pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino, de aulas ministradas em
cursos pré-vestibulares destinados a alunos de baixa renda ou
integrantes de setores discriminados da população. Outrossim,
estabelece que deverá ser fixada cota de inscrições gratuitas para o
vestibular destinada aos candidatos que comprovarem situação de
carência financeira.

As emendas efetuadas em 1° turno sanaram os eventuais óbices de
ordem técnica apresentados pela proposição original, tendo a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária entendido, em
sua análise, que a aplicação do disposto no projeto não ocasionará
nenhum impacto sobre as contas públicas do Estado.

Resta-nos, nesta oportunidade, ratificar as razões exaradas na
análise em 1° turno, defendendo mais uma vez a conveniência e a
oportunidade da proposição. Consideramos que a medida proposta se
encontra em plena sintonia com os novos paradigmas que permeiam
• educação superior brasileira. Entre os princípios que devem nortear
• ação de uma universidade contemporânea encontramos um preceito
basilar: a necessidade de se criarem formas efetivas de destinar à
sociedade razoável parcela dos frutos do trabalho acadêmico. O
sucesso das diversas iniciativas de aproximação entre os dois setores
tem demonstrado a possibilidade de benefícios recíprocos.

Por essa razão, entendemos que o disposto no projeto, nos termos
do vencido em 1 0 turno, vem constituir um incentivo eficaz para que os
estudantes que já ingressaram no ensino superior ofereçam valiosa
contribuição àqueles que necessitam de auxílio para realizar o mesmo
intento, possibilitando à instituição o cumprimento de sua relevante
atribuição social.

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

15/2003, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N° 15/2003
Assegura aos estudantes universitários a contagem, como jornada

de atividade em estágio, das horas-aula ministradas em curso pré-
vestibular popular, comunitário ou similar.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A aula ministrada em curso pré-vestibular popular,

comunitário ou similar, por estudante de instituição de ensino superior
vinculada ao Sistema Estadual de Ensino será reconhecida como
atividade de estágio, respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais
dos Cursos de Graduação e os limites fixados pelas instituições de
ensino.

Parágrafo único - Para fins do disposto nesta lei, considera-se curso
pré-vestibular popular, comunitário ou similar aquele destinado a
ministrar ensinamentos a pessoas de baixa renda ou a integrantes de
populações historicamente discriminadas.

Art. 2° - São condições para o reconhecimento do estágio, entre
outras, e de acordo com as normas definidas pela instituição de
ensino:

- que o curso pré-vestibular em que seja exercida a atividade em
estágio comprove regularidade de funcionamento e mantenha no seu
currículo aulas de cultura e cidadania;

II - que haja pertinência entre a disciplina lecionada e o curso em
que o estagiário está matriculado;

III - que a atividade em estágio seja supervisionada e avaliada,
sistemática e permanentemente, por docente da unidade de ensino
superior em que o estagiário esteja matriculado, e pela coordenação
do curso.

Art. 30 - As universidades públicas estaduais fixarão uma cota de
inscrições gratuitas para o vestibular destinadas aos candidatos que
comprovarem situação de carência financeira.

Art. 40 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2004.
Adalclever Lopes, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ana Maria

Resende - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 288/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
descreve ao Município de lbirité.
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Aprovada no 1° turno, a proposição, em decorrência do disposto
no art. 183 do Regimento Interno, foi encaminhada à Comissão de
Política Agropecuáriae Agroindustrial, que opinou pela sua aprovação
com a Emenda n° 1, que apresentou. Retorna, agora, a esta
Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos do art.
189, c/c o art. 102, Vil, "d", do referido Diploma.

Fundamentação
O projeto visa conceder ao Poder Executivo a autorização legislativa

para doar ao Município de lbirité o imóvel constituído de terreno com
área de 550.550m2, situado no local denominado Barreirinho, nesse
Município. Tendo pertencido ao patrimônio da extinta Caixa
Econômica do Estado de Minas Gerais - MinasCaixa -, foi incorporado
ao Tesouro do Estado após o término do processo de liquidação
dessa empresa, por força da Lei n°13.439, de 1999.

Entendemos, num primeiro momento, que já existia autorização para
a doação do imóvel em causa, sendo a doação uma espécie do
gênero alienação; entretanto, constatamos que a referida lei trata o
termo como sinônimo de venda, e não de doação, ao especificar os
tipos de transferência de domínio de que trata: alienação, cessão,
renegociação, permuta e dação em pagamento.

A autorização legislativa vem atender ao disposto no art. 18 da
Constituição do Estado, no art. 17, 1, da Lei Federal n°8.666, de 1993,
que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui
normas para licitação e contratos da administração pública, e no § 2°
do art. 105 da Lei Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito
Federal.

A conveniência da doação configura-se pelo fato de que possibilitará
a regularização de domínio de posseiros e a construção de uma
unidade escolar naquele município.

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

288/2003 no 20 turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - José Henrique, relator - Mauro Lobo -
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Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.223/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Governador do Estado e
tem por: objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Piracema o imóvel que especifica.

Aprovada no 1 ° 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, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto visa a conceder ao Poder Executivo a autorização

legislativa para doar ao Município de Piracema o imóvel constituído
por um terreno com área de 10.000m 2, situado no lugar denominado
Perobas de Baixo, no Distrito de Rio do Peixe, naquele Município, com
o objetivo de auferir recursos que deverão ser aplicados no
desenvolvimento de órgão municipal de educação.

Tal autorização tem como fundamento o art. 18 da Constituição do
Estado, o 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 o § 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.

Reiterando o parecer exarado anteriormente por esta Comissão,
afirmamos que a proposta contida no projeto de lei não ocasiona
aumento de despesa nas contas públicas, vale dizer, não gera
qualquer impacto no orçamento do Estado, muito embora represente
ela uma redução no ativo permanente do balanço patrimonial.

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

1.223/2003, no 2 0 turno.
Sala das Comissões, 14 de abril de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - José

Henrique - Mauro Lobo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.256/2003
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.256/2003, de autoria do Governador do

Estado, que dá a denominação de Penitenciária Professor João
Pimenta da Veiga ao Estabelecimento Penal localizado no Município
de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.256/2003
Dá denominação ao estabelecimento penal localizado no Município

de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominado Penitenciária Professor João Pimenta da

Veiga o estabelecimento penal localizado 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 Comissões, 7 de abril de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Sebastião

Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No

1.257/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.257/2003, de autoria do Governador do
Estado, que dá a denominação de Penitenciária Doutor Pio Soares
Canedo ao Estabelecimento Penal localizado no Município de Pará de
Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.25712003
Dá denominação ao estabelecimento penal localizado no Município

de Pará de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica denominado Penitenciária Doutor Pio Soares

Canedo o estabelecimento penal localizado no Município de Pará de
Minas.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 3°— Revogam-se as disposições em contrário.
Saladas Comissões, 7 de abril de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Maria Tereza Lara; relatora - Sebastião

Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.258/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.258/2003, de autoria do Governador do
Estado, que dá a denominação de Penitenciária Professor Jason
Soares Albergaria ao estabelecimento penal localizado no Município
de São Joaquim de Bicas, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.258/2003
Dá denominação ao estabelecimento penal localizado no Município

de São Joaquim de Bicas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Penitenciária Professor Jason Soares

Albergaria o estabelecimento penal localizado no Município de São
Joaquim de Bicas.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Sebastião

Helvécio.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

O Sr. Presidente despachou, em 14/4/2004, as seguintes
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comunicações:

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.
Baltazar Damasceno Soares, ocorrido em 11/4/2004, em Várzea da
Palma. (- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria OUvia, notificando o falecimento do Sr. Luiz
Gonzaga Machado, ocorrido em 1 1/4/2004;em Caxambu. (- Ciente.
Oficie-se.)	.	 .	.	...

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o falecimento do
Sr. Ary Leite, ocorrido em 8/4/2004, em Alfenas. (- 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 Secretaria da Saúde pelo recebimento do

Prêmio Excelência em Gestão Pública, concedido à HEMOMINAS
(Requerimento n° 2.254/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a HEMOMINAS pelo recebimento do Prêmio
Nacional de Gestão Pública, concedido ao Hemocentro de
Governador Valadares (Requerimento n° 2.27812004, do Deputado
Márcio Passos);

de congratulações com o Hemocentro de Governador Valadares
pelo recebimento do Prêmio Nacional de Gestão Pública
(Requerimento n° 2.279/2004, do Deputado Márcio Passos);

de congratulações com a Secretaria da Saúde pelo implantação do
Comitê de Defesa da Vida do Programa Viva Vida (Requerimento n°
2.302/2004, da Deputada Ana Maria Resende);

de aplauso à Associação Médica Regional de Curvelo pelo 510
aniversário de sua fundação (Requerimento n° 2.398/2004, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Canápolis por sua
eleição para Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Microrregião do Pontal do Triângulo do Estado de Minas Gerais
(Requerimento n°2.457/2004, do Deputado João Bittar);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Estrela do Sul por
sua eleição para Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Microrregião do Vale do Paranaíba do Estado de Minas Gerais
(Requerimento n° 2.458/2004, do Deputado João Bittar);

rs
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de congratulações com a Fundação Promenor de Pouso Alegre

pelo transcurso do 20 0 aniversário de sua criação (Requerimento n°
2.553/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Rotary Club de Várzea da Palma pelo transcurso do
Dia Nacional do Rotary (Requerimento n° 2.555/2004, do Deputado
Doutor Ronaldo);

de aplauso ao Rotary Club de Felixlándia pelo transcurso do Dia
Nacional do Rotary (Requerimento n° 2.556/2004, do Deputado Doutor
Ronaldo);

de aplauso ao Rotary Club de Curvelo - Norte pelo transcurso do Dia
Nacional do Rotary (Requerimento n° 2.557/2004, do Deputado Doutor
Ronaldo);

de aplauso ao Rotary Club 8H - Oeste pelo transcurso do Dia
Nacional do Rotary (Requerimento n° 2.558/2004, do Deputado Doutor
Ronaldo);

de aplauso ao Rotary Club de Curvelo - Bela Vista pelo transcurso
do Dia Nacional do Rotary (Requerimento n° 2.559/2004, do Deputado
Doutor Ronaldo);

de aplauso ao Rotary Club BH - Alípio de Meio pelo transcurso do
Dia Nacional do Rotary (Requerimento n° 2.56012004, do Deputado
Doutor Ronaldo);

de aplauso ao Rotary Club de Curvelo pelo transcurso do Dia
Nacional do Rotary (Requerimento n°2.561/2004, do Deputado Doutor
Ronaldo);

de aplauso ao Rotary Club de Pompéu pelo transcurso do Dia
Nacional do Rotary (Requerimento n°2.562/2004, do Deputado Doutor
Ronaldo);

de aplauso ao Rotary Club 8H - Santo Agostinho pelo transcurso do
Dia Nacional do Rotary (Requerimento n° 2.563/2004, do Deputado
Doutor Ronaldo);

de aplauso ao Rotary Club BH - Padre Eustáquio pelo transcurso do
Dia Nacional do Rotary (Requerimento n° 2.564/2004, do Deputado
Doutor Ronaldo);

de aplauso ao Rotary Club 8H - Novas Gerações pelo transcurso do
Dia Nacional do Rotary (Requerimento n° 2.565/2004, do Deputado
Doutor Ronaldo);

de aplauso ao Rotary Club 8H - Milionésimo pelo transcurso do Dia

WC
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Nacional do Rotary (Requerimento n° 2.566/2004, do Deputado
Doutor Ronaldo);

de aplauso ao Rotary Club BH - Caiçaras pelo transcurso do Dia
Nacional do Rotary (Requerimento n°2.567/2004, do Deputado Doutor
Ronaldo);

de aplauso aoRotary Club BH - Barro .Preto pelo transcurso do Dia
Nacional do Rotary(Requerimento n°2.568/2004, do Deputado Doutor
Ronaldo);

de aplauso ao Rotary Club BH - Barreiro pelo transcurso do Dia
Nacional do Rotary (Requerimento n°2.569/2004, do Deputado Doutor
Ronaldo);

de congratulações com o Vice-Presidente da República pela outorga
do título de Cidadão Honorário de Brasília (Requerimento n°
2.571/2004, do Deputado George Hilton);

de congratulações com a Sra. Mariza Campos Gomes da Silva pela
outorga do título de Cidadã Honorária de Brasília (Requerimento n°
2.572/2004, do Deputado George Hilton).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 17 DE ABRIL DE 2004

ATAS

ATA DA 23a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
'ORDINÁRIA DA l& LEGISLATURA, EM 15/4/2004

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Doutor Ronaldo
Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: V Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício n° 12/2004 (comunica a
abertura de vista no Processo n° 684971 - Balanço Geral do Estado,
exercício de 2003), do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios - 2
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei nos 1.566 a 1.570/2004 - Requerimentos nos 2.702 a 2.733/2004 -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e
Wanderley Ávila - Questões de ordem - Oradores Inscritos: Discursos
da Deputada Lúcia Pacífico e do Deputado Célio Moreira - Questão de
ordem - Discursos dos Deputados Carlos Pimenta, Rogério Correia e
André Quintão - Questões de ordem - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Genaro - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Durval Angelo - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Gustavo Valadares - Irani Barbosa - ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô
Moraes - João Bittar - Lúcia Pacífico - Márcio Passos - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manha Campos - Mauro
Lobo - Neider Moreira - Olinto Godinho - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila - Zé Maia.

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

de comparecimento registra a existência de número regimental.
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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
P Fase (Expediente)

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

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

- O Deputado Doutor Viana, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
N° 12/2004, do Sr. Simão Pedro Toledo, Presidente do Tribunal de

Contas do Estado, comunicando a abertura de vista do processo
relativo ao Balanço Geral do Estado, exercício de 2003, ao
Governador do Estado. (- Anexe-se à Mensagem n° 192/2004.)

Do Sr. Maurício Corrêa, Presidente do Supremo Tribunal Federal,
comunicando decisão daquele órgão relativa à Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 270, a qual declara inconstitucional o art. 35
do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado.

Do Sr. Herculano Anghinetti, Secretário de Turismo, agradecendo o
envio dos Requerimentos n

o
s 2.317 e 2.430/2004, do Deputado

Leonardo Quintão, relativos ao turismo no Estado.
Do Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.848/2004, da
Comissão de Meio Ambiente. (- Anexe-se ao Requerimento n°
1.84812004.)

Do Sr. Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do
DER-MG, prestando informações relativas ao Requerimento no
2.140/2003, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Agilio Monteiro Filho, Subsecretário de Administração
Penitenciária, em atenção ao Requerimento n° 2.334/2004, da
Comissão de Segurança Pública, prestando informações
concernentes ao assunto objeto do referido requerimento.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, em
atenção ao Requerimento n° 2.074/2003, da Comissão de
Participação Popular, prestando informações relativas ao referido
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requerimento.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário de Estado da
Casa Civil, em atenção ao Ofício n° 431/2004/SGM, prestando
informações sobre a constituição do Conselho Diretor da Comenda
Antônio Secundino de São José.

Do Sr. Ricardo Mendanha Ladeira, Diretor-Presidente da BHTRANS,
em atenção ao Ofício n° 452/2004/SOM, indicando o Sr. Marcos
Fontoura de Oliveira como seu representante em reunião da
Comissão do Trabalho. (- A Comissão do Trabalho.)

Do Coronel-PM José Humberto de Oliveira, Comandante da 6 a RPM,
prestando informações referentes a sindicância instaurada pelo
Comando da PMMG.

Do Sr. Félix de Sousa Araújo Sobrinho, Secretário Legislativo da
Assembléia Legislativa da Paraíba, solicitando o envio a essa Casa de
cópias dos documentos que relaciona, referentes ao funcionamento e
à estrutura organizacional desta Assembléia.

Do Sr. Sinval Pereira da Silva, Presidente da Associação dos
Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais - AFFEMG -,
solicitando seja dada aos Auditores Fiscais e aos Especialistas em
Tributação e Arrecadação do Estado oportunidade de se
manifestarem a respeito do Projeto de Lei n° 1.346/2003. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei n° 1.346/2003.)

Das Sras. Dilcéa Dayrell Sampaio, Eliana Cançado Ferreira, Márcia
Olivier Ferreira Dornelas e Marluce Araújo Ferreira, Diretoras II das
SRE de Curvelo, Divinópolis, Muriaé e Juiz de Fora, respectivamente,
encaminhando as informações solicitadas por meio do Requerimento
n° 1.682/2003, da Comissão de Educação. (- Anexe-se ao
Requerimento n° 1.682/2003.)

Da Sra. Maria Tereza Arantes e outros, produtores de café,
apresentando denúncias de atividades que os prejudicaram e
solicitando providências desta Casa. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

20 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
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proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.56612004

Declara de utilidade pública a Associação de Diabéticos do Norte de
Minas - ADNORTE -, com sede no Município de Montes Claros.

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

Diabéticos do Norte de Minas Gerais - ADNORTE -, com sede no
Município Montes Claros.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2004.
Arlen Santiago
Justificação: A Associação de Diabéticos do Norte de Minas Gerais -

ADNORTE -, fundada em 11/6/91, é uma entidade sem fins lucrativos
que atua na área de saúde. Tem por objetivo promover a orientação
profissional na distribuição de medicamentos, materiais e produtos
farmacêuticos aos diabéticos, com tratamento digno e acessível, além
de orientar na conduta em relação aos pacientes, conscientizando
familiares e a comunidade em geral dos direitos dos associados.

- 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° 1.567/2004

Declara de utilidade pública a Sociedade Recreativa . Unidos da
Ponte, com sede no Município de ltaúna.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Recreativa

Unidos da Ponte, com sede no Município de ltaúna.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, março de 2004.
Domingos Sávio
Justificação: A Sociedade Recreativa Unidos da Ponte, com sede no

Município de ltaúna, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem
como objetivo, promover e proporcionar aos seus associados
atividades sociais, culturais, artísticas, esportivas e recreativas.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de dois anos e sua
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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
estadual.

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

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° 1.568/2004
Declara de utilidade pública o Asilo Sagrado Coração de Jesus, com

sede no Município de Cordisburgo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Asilo Sagrado Coração

de Jesus, com sede no Município de Cordisburgo.
Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
George Hilton
Justificação: O Asilo Sagrado Coração de Jesus é uma entidade de

direito privado, para fins beneficentes, filantrópicos, caritativos e de
assistência social. Tem por finalidade abrigar pessoas carentes,
fornecendo-lhes alimentação, remédios, roupas, assistência médica,
internações, assistência espiritual e lazer.

No desenvolvimento de suas atividades, o asilo não fará distinção
quanto à raça, cor, condição social e credo político ou religioso, sendo
todos os benefícios concedidos de caráter gratuito.

Pelos bons serviços prestados à coletividade e por apresentar os
requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, contamos
com 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° 1.56912004
Declara de utilidade pública a Associação Caboclo Teixeira de

Assistência à Criança e aos Adolescentes, com sede no Município de
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Descoberto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Caboclo

Teixeira de Assistência à Criança e aos Adolescente, com sede no
Município de Descoberto.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, abril de 2004.
Leonardo Moreira
Justificação: A Associação Caboclo Teixeira de Assistência à

Criança e aos Adolescentes, de finalidade filantrópica e caráter
educacional, cultural e assistencial, visa, entre outros objetivos, a
promover a melhoria da qualidade de vida da comunidade, em que
atua, em especial das crianças e dos adolescentes, desenvolvendo
programas de promoção à saúde, à educação, ao lazer, coordenado e
supervisionando ações no campo da assistência social.

O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública
da entidade encontra-se legalmente amparado e obedece às
exigências da Lei n° 12.972, de 27/7/98. A entidade funciona
regularmente há mais de dois anos, e sua diretoria é composta de
pessoas idôneas, que não percebem nenhuma remuneração pelas
funções que exercem, conforme consta em atestado.

- 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° 1.57012004
Declara de utilidade pública a CEAMI - Reabilitação para a Vida,

com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a CEAMI - Reabilitação

para a Vida, 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, 14 de abril de 2004.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A CEAMI - Reabilitação para a Vida vem, há 4 anos,

desenvolvendo trabalho socioeducativo e de assistência aos
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drogaditos da região de Uberlândia, promovendo a sua
reintegração à família e à sociedade.

Entre suas atividades, incluem-se a recuperação física, a
preparação para o mercado de trabalho e o apoio psicológico a
adolescentes e adultos dependentes químicos.

Em virtude do trabalho desenvolvido pela entidade, espero contar
com o apoio dos nobres pares nesta Casa para declará-la de utilidade
pública.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.702/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Associação de Promoção Humana Divina Providência, pelas
formaturas do 1° trimestre de 2004 e pelo trabalho social que vem
executando. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 2.703/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
consignado nos anais da Casa votos de congratulações com o Vice-
Presidente da República pelo título de "Doutor Honoris Causa" que lhe
será conferido em 30/4/2004 pelo Conselho Universitário da
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES. (- A
Comissão de Administração Pública.)

N° 2.704/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a liberação de
uma ambulância em favor do Município de Riachinho.

N° 2.705/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a liberação de
uma ambulância em favor do Município de Rio Paranaíba.

N° 2.706/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a liberação de
uma ambulância em favor do Município de Paracatu.

N° 2.707/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à liberação de
uma ambulância para o Município de Carmo do Paranaíba.

N° 2.708/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à liberação de
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uma ambulância para o Município de Buritis.
N° 2.709/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à liberação de
uma ambulância para o Município de Araporã.

N° 2.710/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado apelo 'ao Governador do Estado com vistas à liberação de
umaambulância para o Município de Arinos.

N° 2.71112004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à liberação de
uma ambulância para o Município de Sacramento. (- Distribuídos à
Comissão de Saúde.)

N° 2.712/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à liberação de
umaviatura para a Policia Militar no Município de Araporã.

N° 2.713/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à liberação de
umaviatura para a Polícia Militar no Município de Buritis.

N° 2.714/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à liberação de
umaviatura para a Polícia Militar no Município de Coromandel.

N° 2.715/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à liberação de
viatura para a Polícia Militar no Município de Felixlândia.

N° 2.716/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à liberação de
uma viatura para a Polícia Militar no Município de Guarda-Mor.

N° 2.71712004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
liberada viatura para a Polícia Militar do Município de João Pinheiro.

N° 2.718/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
liberada viatura para a Polícia Militar do Município de Riachinho.

N° 2.719/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
liberada viatura para a Polícia Militar do Município de Paracatu.

N° 2.720/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
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liberada viatura para a Polícia Militar do Município de Lagoa
Formosa.

N° 2.721/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
liberada viatura para a Polícia Militar do Município de Cabeceira
Grande.

N° 2.72212004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à liberação de
uma viatura para a Polícia Militar do Município de Carmo do
Paranaiba.

N° 2.723/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à liberação de
umaviatura para a Polícia Militar do Município de Rio Paranaíba.

N° 2.724/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à liberação de
uma viatura para a Polícia Militar do Município de Três Marias.

N° 2.725/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à liberação de
uma viatura para a Polícia Militar do Município de Tiros. (- Distribuídos
à Comissão de Segurança Pública.)

N° 2.726/2004, do Deputado Chico Simões, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Projeto Xerimbabo pela sua
20 edição anual. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 2.727/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Escola de Farmácia da
Universidade Federal de Ouro Preto por seus 165 anos de fundação.
(- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se ao Requerimento n° 2.655/2004, nos
termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno.)

P4° 2.728/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à RURALMINAS por seus 38
anos de fundação, a serem comemorados em 21/11/2004. (- A
Comissão de Política Agropecuária.)

N° 2.729/2004, da Deputada Jô Moraes, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas à
recuperação da Av. Governador Milton Campos, em Guanhães. (- A
Comissão de Transporte.)
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N° 2.730/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Luiz Carlos Felipe por
sua posse no cargo de Superintendente do Banco do Brasil em Minas
Gerais. (- A Comissão de Turismo.)

N° 2.731/2004, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade doMunicípiode
Capitão Andrade pelo transcurso do 12° aniversário de sua
emancipação político-administrativa.

N° 2.73212004, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Fervedouro,
pelos 12 anos de sua emancipação.

N° 2.733/2004, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Santa Rita de
Minas, pelos 12 anos de sua emancipação. (- Distribuídos à Comissão
de Assuntos Municipais.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Dalmo Ribeiro Silva e Wanderley Ávila.
Questões de Ordem

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, Deputadas e
Deputados, lerei parte de uma notícia publicada hoje pelo jornal
"Estado de Minas", a qual deve preocupar não somente a mim, mas
também a 100% dos belo-horizontinos. A notícia que entristece a
todos nós é a seguinte: "BIRD reclama que o Governo Lula
descumpre o prometido". Isso não é novidade. (- Lê:)

"Obras do metrô sob ameaça. As obras dos metrôs de Belo
Horizonte e Recife correm o risco de ficar sem o financiamento já
acordado entre o Governo Federal e o Banco Mundial. Isso porque
técnicos do organismo internacional detectaram que o Ministério das
Cidades não cumpriu à risca, em sua programação financeira, os
recursos prometidos para a contrapartida do Palácio do Planalto."

Sr. Presidente, li somente parte dessa notícia para mostrar, mais
uma vez, o que nós, da Comissão Especial do Metrô, constatamos no
ano passado. Infelizmente, o Governo não tem tratado Belo Horizonte
com o carinho que merece. O Ministério das Cidades até hoje não
justificou sua criação. O Ministro Olívio Dutra e o Sr. João Dias,
Presidente da CBTU, devem estar na praia, porque até hoje não

rs
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começaram a trabalhar. Desde que o Presidente Lula assumiu, as
obras do metrô de Belo Horizonte estão paralisadas. Deputado Célio
Moreira, em meados do ano passado, em Pouso Alegre, prometeu
que daria prioridade ao metrô de Belo Horizonte.

Demonstro a minha preocupação. Nós, belo-horizontinos, não
aceitamos a maneira como o Governo Federal trata a Capital mineira.
Precisamos que Governo Lula saia dessa inércia e governe. O metrô
de Belo Horizonte é prioridade para os belo-horizontinos e para o
nosso Estado. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados,
num sentido oposto, quero manifestar o meu contentamento e a minha
satisfação pela indicação do Dr. Alexandre Silveira, que deixará a
Superintendência do DNIT em Minas Gerais para assumir a
Superintendência do DNIT em nível nacional. Isso para Minas é muito
bom. Em quase um ano e quatro meses, o Dr. Alexandre muito fez
com as poucas condições e os poucos recursos fornecidos pelo
Ministério dos Transportes e pelo Governo Federal. Além disso,
conheceu todas as necessidades rodoviárias, principalmente no
Estado e resolveu muita coisa na medida do possível.

Espero que as liberações dos recursos para Minas, com a sua
ascensão a Diretor-Presidente do DNIT em nível nacional, sejam
aceleradas. Precisamos delas para recuperar as nossas BRs, tão
desgastadas e decantadas por nós ao longo de tanto tempo.

Ontem, o Dr. Alexandre da Silveira foi submetido à sabatina no
Senado, e o Governo lhe dará posse. Externo a minha satisfação e o
meu contentamento pela sua indicação e ascensão. Desejamos-lhe
grande sucesso e êxito na sua administração. Muito obrigado.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Lúcia Pacífico.
A Deputada Lúcia Pacífico - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, estive nos dias 13 e 14 de abril em Brasília, em audiência
com o Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
Deputado Federal Patrus Ananias, e participando da audiência pública
da ANEEL, presidida pelo Sr. Paulo Pedrosa.

Alta real da tarifa de energia elétrica. As revisões de tarifas de
energia elétrica, no caso específico de Minas Gerais, no âmbito da
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CEMIG, envolvendo mais de 5 milhões de consumidores, dos quais
cerca de 4 milhões são residenciais, são um assunto que nos tem
preocupado profundamente em razão do temor da volta da inflação
que esse processo poderá desencadear. Nos últimos 12 meses,
houve altas da energia elétrica em torno de 60,7%, contra uma
inflação de apenas 5,13%, medida pelo IPCA da Fundação Getúlio
Vargas no período de março de 2003 a março de 2004.

Mais uma vez, quem paga a conta somos nós, consumidores, já que
estamos arcando com o ônus dos alegados prejuízos das
concessionárias e do encargo de capacidade emergencial desde
março de 2002, por conta de um previsível apagão. Desde 1995, com
a deflagração do processo de privatização do setor elétrico, os
consumidores, de uma maneira geral, vêm arcando com substanciais
e constantes aumentos reais na tarifa de energia.

No ano passado, o aumento médio da energia elétrica em nosso
Estado ficou na casa dos 31,53%, e neste ano, apesar dos aumentos
diferenciados por categoria de consumidores residenciais, teremos um
aumento médio da ordem de 19,13%, o maior entre os cinco
autorizados recentemente pela ANEEL.

Essas são as chamadas agências reguladoras. Se estão regulando,
é para o outro lado, e não para os consumidores.

Tudo isso ocorre num período em que convivemos com preocupante
retração na renda média do trabalhador, com índices crescentes de
desemprego e completa apatia de quase todos os setores produtivos.
Mais de 250 mil consumidores estão perdendo o subsídio neste mês,
pois não conseguiram se recadastrar. São consumidores de baixa
renda que consomem entre 80 e 220 KW/h/mês. Como membro
efetivo do Conselho de Consumidores da CEMIG, como Presidente da
Confederação Nacional das Donas-de-Casa e Consumidores, e
também, com muita honra, como Presidente da Comissão de Defesa
do Consumidor e do Contribuinte, estou empenhada em uma
campanha para que os consumidores finais não paguem a conta em
razão da Lei n° 10.762, de 2003, que estende aos consumidores dos
sistemas interligado e isolado a redução das tarifas de uso. Na prática,
essa lei tornou-se um tributo disfarçado, na medida em que beneficia
principalmente o comércio e a indústria, não chegando ao consumidor
final. 0 Governo deveria arcar com esse custo, e não nós,
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consumidores finais.

Sobre a resolução da ANEEL para normatizar a geração de energia
elétrica alternativa como solar, eólica, biomassa e pequenas
hidrelétricas com potência igual ou menor a 30 Kw, diria que eles vão
dar uma redução do potencial a ser aplicado às tarifas de uso dos
sistemas de transmissão e distribuição. O desconto de 50% a mais
será dado aos consumidores ou empresas, quando consumirem no
mínimo 500kW. Eu diria que contemplará somente as empresas, os
supermercados, etc., visto que o consumidor residencial tem de
contribuir, no mínimo, com 500kW.

Pergunto às Deputadas e aos Deputados: Quem nos garante, como
consumidores finais, que os beneficiados por essas reduções - leia-se:
segmentos da cadeia produtiva - irão reduzir os preços dos produtos e
serviços ao consumidor final? Pelo contrário, estamos sempre
pagando a conta a maior. Se diminui para eles, esse repasse nunca
chega ao consumidor. O que chegam sempre são os aumentos.

Finalizando, entendemos que a competitividade em qualquer setor é
sempre saudável aos cidadãos consumidores e contribuintes.
Portanto, a geração de energia alternativa é uma excelente solução,
será bem-vinda, contanto que nós, consumidores, não paguemos o
pato. Obrigada.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.
O Deputado Célio Moreira* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, pessoal que nos assiste pela TV Assembléia, visitantes,
hoje, mais uma vez, deparamos com a notícia de que o Banco
Mundial está querendo cancelar o convênio com o Governo Federal
no que se refere ao metrô de Belo Horizonte.

O Deputado Gustavo Valadares, ao falar pela ordem, afirmou que
esta Casa aprovou a criação de uma Comissão Especial para tratar
dessa questão. Por várias vezes, tentamos contato com o Ministro das
Cidades, a fim de discutirmos sobre a prioridade desta Capital no que
diz respeito ao transporte. Trata-se de um transporte mais barato e
mais rápido, mas está emperrado. Há 22 anos, ouve-se que o metrô
de Belo Horizonte está chegando. Porém, aproximam-se as eleições,
mas o metrô não chega de jeito nenhum.

Em 2003, foi aprovada, no orçamento da União, a dotação



920

orçamentária de R$35.300.000,00. No entanto, a dotação liberada
foi de apenas R$254.000,00. Esse valor representa 0,7% do total da
dotação.

Tivemos, na Comissão Especial, a presença de várias autoridades,
principalmente do Presidente da CBTU, Sr. João Luiz, que tem
dificultado, de todas as maneiras, a vinda de verbas para que seja
concluído o metrô de Belo Horizonte.

O caderno de política do jornal "Estado de Minas" traz hoje uma
matéria intitulada "Obras do metrô sob ameaça", cujo conteúdo
informa que o Banco Mundial, o BIRD, estaria prestes a romper
contrato de financiamento de construção desse nosso malfadado
metrô, porque o Palácio do Planalto não cumpriu o contrato em termos
de contrapartida. Simplificando, o Governo não pagou sua parte nas
obras financiadas pelo Banco.

O Banco estaria "de pé atrás" com o Governo, desde que descobriu
que a programação financeira para toda a CBTU, nos meses de abril,
R$17.800.000,00, e de maio, somente R$11.000.000,00, não paga
sequer os atrasados. As empreiteiras não estão dispostas a reiniciar o
trabalho sem o pagamento desses atrasados.

A essa altura, Sras. e Srs. Deputados, não nos causam mais
surpresa situações como essa, que evidenciam o desinteresse do
Governo Federal com a área de transporte do País e, particularmente,
com nosso metrô, que era, no dizer do próprio Presidente, em um
discurso no Sul de Minas, no ano passado, obra prioritária no seu
Governo.

Desde esse período, os mineiros, particularmente os usuários do
metrô, e eu, como Presidente da Comissão de Transportes desta
Casa, só colhemos desencantos com o Governo, que já inviabilizou as
obras dos metrôs do País, ao reduzir drasticamente o orçamento de
R$1.300.068.000,00 para apenas R$512.000.000,00, uma perda de
62,5% dos recursos previstos para 2004.

Já não nos enganam mais os repetidos discursos do Presidente da
CBTU, Sr. João Luiz, que disse na Capital, na semana passada, que
as obras futuras do nosso metrô serão feitas com cuidado, com
cautela, e que, no passado, foram executadas sem projeto. Não
concordo com isso. Sob esse argumento, a CBTU inviabilizou a
construção da estação Vilarinho, interrompeu a obra do ramal
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Calafate-Barreiro.

A verdade, no entanto, senhoras e senhores, que salta clara aos
olhos, é que o Governo tem preferido exibir superávites, formados
com o custo do sacrifício de tantos que morrem diariamente em
nossas rodovias; de centenas que são forçados a uma jornada extra,
parados na estação de: São Gabriel, durante meia hora, para
aguardarem a baldeação; de milhares de passageiros que aguardam,
há décadas, o metrô como opção de transporte mais rápido e barato.

A verba para pagar o equipamento de sinalização do trecho
Eldorado-Vilarinho continua contingenciada, embora o Presidente da
CBTU tenha garantido ao nosso Vice-Presidente da República, José
Alencar, que a verba já havia sido disponibilizada no ano passado.

E de se perguntar a quem este Governo pretende enganar.
Quando fomos convidados para estar na Comissão de Infra-

Estrutura do Senado, o Sr. João Luiz garantiu para o Presidente dessa
Comissão - logo que saímos,fomos recebido no Palácio do Planalto
pelo Vice-Presidente José Alencar, que estava em exercício na
Presidência da República, o qual ligou para o Presidente da CBTU -
que o recurso já havia sido liberado. E mentira, pois até hoje nada foi
liberado.

Não aparece com sua contrapartida nas obras, mantém
contigenciadas as verbas dos Bancos parceiros, esconde o dinheiro
da dDE, gastando na formação de superávites, enquanto nossas
estradas tornam-se verdadeiros matadouros, a exemplo da BR-1 35.

Voltando ao metrô, o que fica claro é que o Governo tem buscado
ganhar tempo, situação que ficou evidenciada no caso do Barreiro. A
obra foi paralisada, porque, segundo o Presidente da CBTU, ela foi
mal planejada e não se poderia continuar o trecho com mais
emendas. Para abafar o descontentamento de tantos que esperavam
por essa obra, o então Ministro das Cidades esteve no Barreiro, em
Belo Horizonte, lançando o projeto de uma nova linha de metrô, que
atende a Pampulha e a região hospitalar.

Há 22 anos estão fazendo o metrô de Belo Horizonte, e agora vem
um projeto para colocar o metrô na Pampulha e na área hospitalar.

Sr. Presidente, mais uma vez quero cobrar dos Deputados mais
votados na região do Barreiro, incluindo o hoje Ministro Patrus
Ananias, Deputado Federal majoritário no Barreiro, Virgílio Guimarães
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e Maria do Carmo, que foram muito bem votados graças ao
discurso de levar o metrô para Belo Horizonte, para Venda Nova.
Esses Deputados concordaram em reduzir os recursos para o metrô,
de R$30.000.000,00 a R$40.000.000,00 para R$1 1.000.000,00, o que
inviabiliza por completo o metrô de Belo Horizonte.

Sr. Presidente, estamos mais uma vez na tribuna para protestar.
Nunca fui adepto do Governo FHC, mas, naquela época, toda a
Bancada do PT, federal e estadual, criticava porque os recursos
federais não eram enviados. Agora no poder, em toda a história de 22
anos de metrô, apenas 0,7%, ou seja, R$234.000,00, é destinado ao
metrô. De um total de R$35.300.000,00, liberaram apenas aquela
quantia.

Lembro que R$200.000,00 foi o custo da escultura de um anjo que
foi colocado na Pampulha pelo Prefeito de Belo Horizonte. Estar fora é
uma coisa, mas estar dentro é outra. Onde está a ação do Prefeito de
Belo Horizonte, que, em sua campanha, defendeu o metrô de Belo
Horizonte?

Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, Belo Horizonte
está esquecida pelo Governo Federal. O nosso metrô e os outros
metrôs do País tomaram um golpe violento do Governo Federal no
que diz respeito à liberação de recursos. Esse dinheiro não depende
do Governo. Trata-se de recursos do Banco Mundial, do BIRD, que
está "de pé atrás" com o Governo. As empreiteiras não querem iniciar
os trabalhos por falta de pagamento.

O Deputado Gustavo Valadares (em apar te)* - Parabenizo V. Exa.
Preocupa-me, também, a nota publicada no jornal "Estado de Minas"
sobre as obras do metrô de Belo Horizonte, que estão ameaçadas.
Após enviar carta ao Ministro das Cidades, o Banco Mundial mostra-
se temeroso com as atitudes do Governo, que faz um discurso, mas
não o pratica.

Além dos Deputados Federais e Estaduais do PT em Minas, calou-
se, também, o Prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel. Em um
ano e quatro meses, a liderança máxima da cidade, o representante
dos belo-horizontinos, o companheiro de longa data do Presidente
Lula não teve a coragem de levantar a voz para questionar a falta de
verbas para o metrô. Isso deve ficar claro, pois, num ano de eleição, a
população precisa saber quem deseja cuidar dela; precisa saber que
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nós - V. Exa., como Presidente da Comissão, e eu, como
integrante - batemos na porta do Ministro das Cidades, Olívio Dutra,
para tratar desse assunto, mas não fomos sequer recebidos; que
chamamos, diversas vezes, o Presidente da CBTU nesta Casa e que,
além de não vir, proibiu os assessores de falar a respeito. Não é esse
o tratamento que merecemos do PT e do Governo Lula. Vamos deixar
de demagogia e começar a trabalhar. O fim da linha 1, que vai até
Vilarinho, está muito próximo. Pedimos, pelo amor de Deus, que o
Presidente Lula desça do palanque e comece a trabalhar. Obrigado.

O Deputado Célio Moreira - Obrigado. A população, principalmente
a residente nas regiões de Venda Nova e Barreiro, prepara um
documento, em que serão anexadas propagandas de campanha para
a Prefeitura com promessas de luta para que o metrô se torne
realidade. Os Deputados Federais e Estaduais, Prefeitos, as mentiras
contadas pelo Presidente da CBTU e pelo Ministro das Cidades serão
citados. Chega de baleia! Sr. Presidente, muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

A Deputada Lúcia Pacífico - Cumprimento o Deputado Célio Moreira.
Lembro que hoje, às 16 horas, daremos entrada a uma ação civil
pública contra o aumento das tarifas de energia elétrica. As tarifas
públicas desencadeiam a inflação. A indústria, o comércio e os
fornecedores não absorvem esses aumentos, repassando-os,
imediatamente, ao consumidor final. Não adianta subir salário sem
segurar a inflação.

O Governo Federal deveria fazer com que as agências reguladoras
não permitissem aumentos dessa natureza. A iniciativa privada nos
diz que o Governo dá o mau exemplo, abrindo espaço para a
liberação de aumentos de energia elétrica, telefonias fixa e celular,
gás de cozinha e transporte público.

Parabenizo, novamente, o Deputado Célio Moreira, pois não existe
transporte público de massa melhor que o metrô. Obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimen ta* - Sr. Presidente, Deputados,

Deputadas, imprensa, povo de Minas Gerais, nesta tarde quero tratar
de assunto extremamente sério, preocupante, destacado pela grande
imprensa mineira por meio do jornal "Hoje em Dia", sucursal do Norte
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de Minas, na pessoa do repórter Girleno Alencar.
Antes, queria cumprimentar quatro Prefeitos mineiros. Conheço bem

dois deles, os outros, não. São os Prefeitos dos Municípios de Montes
Claros, Itajubá, Maria da Fé e Japonvar, que, hoje, receberão o
Prêmio Governador Mário Covas para o Prefeito Empreendedor,
criado pelo SEBRAE. Quero cumprimentar especificamente o Prefeito
Jairo Ataíde, de Montes Claros, que, no final do seu segundo
mandato, após sete anos de bons trabalhos prestados à população
daquele município, receberá a homenagem do SEBRAE e do povo
mineiro como reconhecimento do seu trabalho sério, dedicado e
organizado, que fez e está fazendo de Montes Claros uma das
cidades mais promissoras deste País. As últimas pesquisas realizadas
no município revelam que o Prefeito Jairo Ataíde encerra seu segundo
mandato com mais de 80% de aprovação do povo montes-clarense.
Esse Prefeito teve visão voltada para a Montes Claros de hoje, e,
principalmente, para a Montes Claros do futuro. Transformou a cidade
das lonas pretas, com problemas sociais seríssimos, quase
intransponíveis, em uma cidade bem administrada e organizada.
Certamente, é merecedor desse prêmio.

Outro homenageado é o Prefeito de uma pequena cidade do Norte
de Minas, Japonvar, que também está em seu segundo mandato,
eleito com mais de 90% dos votos. Transformou um distrito,
emancipado em 1996, em uma cidade empreendedora, voltada para
uma população mais simples, pobre e carente. Para não citar todas,
realizou grande obra: transformar a cidade e seu povo - neste ponto
invoco o testemunho do Deputado Rogério Correia, que esteve em
Japonvar -, fazendo do pequi, fruto símbolo do cerrado mineiro, fonte
de renda para mais de 400 famílias. Neste momento, por dever de
amizade e reconhecimento, gostaria de cumprimentar o Prefeito
Eraldino Soares, o Dino, que também receberá hoje o Prêmio
Governador Mário Covas. Como Prefeito empreendedor, mostrou ser
possível um município com 0,6 de FPM, pouco mais de R$30.000,00
de ICMS por mês, transformar-se em grande cidade.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Carlos
Pimenta, parabenizo V. Exa. pelo seu pronunciamento e, ao mesmo
tempo, dou meus parabéns antecipados ao Prefeito de Japonvar, que,
como V. Exa. disse, fez excelente trabalho e é símbolo de Prefeito
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empreendedor.

Ele foi ao campo, batalhou e fez Japonvar ficar conhecido em todo o
Brasil como a capital nacional do pequi. O Prefeito Dino destacou-se,
mas outros poderiam ter feito isso. Estive lá e vi o empreendimento
que ele fez. Tive o prazer de estar presente na inauguração e fui
agraciado com o Título de Cidadão Honorário, -o que -me deixou
orgulhoso:

Várias famílias poderiam estar ao relento. Entretanto, têm emprego
direto ou indireto por meio dessa fábrica, que é na verdade uma
cooperativa e funciona com total apoio da Prefeitura. O programa Pró-
Pequi, originário de um projeto de lei de minha autoria e aprovado por
unanimidade, teve grande apoio do Deputado Carlos Pimenta e dos
demais Deputados do Norte de Minas.

O projeto Pró-Pequi virou uma realidade, foi encampado pelo
Governo do Estado. Estamos buscando parceria com o Governo
Federal por meio do Ministério da Reforma Agrária. Conversei
pessoalmente com o Ministro Patrus Ananias, a fim de que o Pró-
Pequi, com o respaldo do Governo Federal, seja uma realidade
nacional e não apenas em Minas, O Prefeito Dino contribuiu muito
para isso. Parabenizo-o e também V. Exa. por ter-lhe prestado justa
homenagem.

O Deputado Carlos Pimenta* - Agradeço ao Deputado Rogério
Correia o aparte. Estamos homenageando os Prefeitos Jairo Ataíde,
de Montes Claros, e Dimo, de Japonvar.

Há uma declaração do Promotor Gilvan afirmando que mais de 400
Prefeitos em Minas Gerais estão sob investigação por um motivo ou
por outro. Por outro lado, há pessoas competentes, que têm
disponibilidade, disposição e vontade de realizar. Estão de parabéns
os Prefeitos de Itajubá - o qual não conheço - e de Maria da Fé, e,
principalmente, os do Norte de Minas, Montes Claros e Japonvar.

Lerei uma manchete do jornal "Hoje em Dia" de hoje, escrita pelo
repórter Girleno Alencar, da sucursal do "Hoje em Dia" do Norte de
Minas. Traz o seguinte título: "Sem-terra dá ultimato ao INCRA no
Norte de Minas". Lerei alguns trechos da reportagem. (- Lê:)

"Representantes de trabalhadores rurais sem terras informaram ao
Superintendente Estadual do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA -' Marcos Helênio - ex-Deputado Estadual,

rs



926

uma das pessoas mais lúcidas que conheço, e que tem feito um
grande trabalho -, que 35 fazendas do Norte de Minas poderão ser
invadidas a partir de 1° de maio se não forem desapropriadas ainda
neste mês. A lista das fazendas foi apresentada por dirigentes de
sindicatos dos trabalhadores rurais de vários municípios do Norte de
Minas,,a durante reunião na Federação dos Trabalhadores na
Agricultura - FETAEMG -, em Montes Claros.

'Demos uma trégua ao INCRA. O prazo esgota-se dia 30 de abril. Se
não tiver desapropriações, vamos invadir essas fazendas', disse."

Citam os Municípios de Várzea da Palma, Buritizeiro, Pirapora,
Jequitaí, Montalvânia, Coração de Jesus, Manga, Matias Cardoso,
Januária, Varzelândia e Vargem Grande do Rio Pardo.

Essa notícia traz-me uma grande preocupação. O Presidente Lula
precisa retomar o controle de nossa Nação. O representante maior do
MST, no mês passado, disse que o mês de abril seria o abril
vermelho, o abril dos pesadelos do povo brasileiro e do Presidente
Lula. E, tão logo a ameaça foi feita, o INCRA anunciou a liberação de
R$1.790.000.000,00 para o processo de desapropriação de terras no
País. Não posso aceitar que, no Brasil, as questões sejam levadas
dessa forma: basta fazer uma ameaça para aparecerem os recursos e
a disponibilidade de atender a programas específicos.

Agora, o Movimento dos Sem-Terra anuncia a invasão de 35
propriedades no Norte de Minas e fixa o prazo: até o dia 30 de abril.
Hoje são 15 de abril, e é humanamente impossível fazerem vistorias e
desapropriações em apenas 15 dias. Chamamos a atenção para esse
fato, porque a faca está no pescoço do amigo Marcos Helênio, e não
podemos, assim como o Governo Federal e o Estadual não podem,
admitir uma ameaça dessa natureza, em tom de chantagem.

Os representantes de produtores rurais e a população do Norte de
Minas já estão se mobilizando, e qualquer tentativa de invasão de
terras nesse período tão curto será respondida por seus organismos e
representações.

No mês passado, tivemos a oportunidade de ver pela imprensa a
desocupação de fazendas invadidas na região norte-mineira, o que
foi, na verdade, um grande trauma. As imagens transmitidas pela
televisão deixaram-nos preocupados. A Polícia Militar estava
cumprindo seu papel, e a justiça, determinando o que era de direito,
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mas aquelas famílias viveram uma situação que nos causou
grande indignação, pois foram assacadas das terras invadidas de
forma brusca. Não estamos culpando a PM, pois esse processo
arrastava-se há meses, mas tudo causou uma tristeza profunda nas
sociedades montes-clarense e norte-mineira.

Agora temos a ameaça da. invasão de 35 fazendas. Os
acampamentos do Movimento dos Sem-Terra já estão às portas
delas, e já se observa uma mobilização muito grande das pessoas
que não concordam com essa posição e que estão se precavendo.
Temo que o estopim de um barril de pólvora imenso, hoje instalado no
Norte de Minas, tenha sido aceso com as declarações dessas
pessoas e com a atitude de se colocar a faca no pescoço do
Superintendente do INCRA, o companheiro Marcos Relênio.

Sr. Presidente, ainda hoje procuraremos o Governo do Estado, a
Polícia Militar e a justiça para tentarmos um diálogo maior. Não é
possível realizar um processo de desapropriação em 15 dias. E o
Governo Federal não pode, de forma alguma, querer fazer reforma
agrária sem recursos, apenas com a retórica.

Notamos que a situação está deveras complicada em nosso País,
principalmente em nosso Estado e, especialmente, na região norte-
mineira.

Sr. Presidente, fica registrado o nosso alerta. Entendo que qualquer
pessoa de bom-senso e qualquer um dos Deputados devam procurar,
ainda em tempo, os organismos da justiça e da Polícia Militar.
Devemos procurar, principalmente, o diálogo. Essas fazendas foram
invadidas e estão sendo ameaçadas. Se a faca continuar no pescoço
do Superintendente do INCRA, com certeza o barril de pólvora
explodirá mais cedo ou mais tarde, e certamente quem pagará por
isso será a sociedade mineira, e, de forma muito trágica e triste, o
povo do Norte de Minas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputado Doutor

Ronaldo, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, senhoras e senhores
que nos visitam, imprensa e telespectadores da TV Assembléia,
muitos mineiros começaram a receber desde ontem, e hoje vários já
receberam, uma taxa a mais. Os belo-horizontinos, todos que moram
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na região metropolitana, os mineiros de Juiz de Fora, de
Divinópolis, de Montes Claros e das grandes cidades, como Pirapora
e Januária, e os do Sul de Minas, da Zona da Mata e de todo o canto
defrontaram-se, nas caixas de correio, com um Documento de
Arrecadação Estadual - DAE -, referente à taxa de incêndio criada
pelo Governador Aécio Neves, que varia de R$23,14 a R$520,60.

Os Deputados devem ter recebido, em seus gabinetes, reclamações
de um ou outro eleitor - e, em alguns casos, de muitos eleitores - e
questionamentos sobre essa taxa a mais que surgiu na caixa de
correio, e que ninguém tinha visto em anos anteriores. Em alguns
casos, foram cobrados R$520,00. Estou, em mão, com boletos de
cobrança de R$115,00, R$57,00, R$36,00, e vários outros valores. Os
que trabalham em comércio e em indústria receberam taxas que
variam de R$18,00 a R$1.879,00. Essas são as chamadas taxas de
prevenção de incêndio, contra as quais nós, Deputados do PT, do
PCd013 e de outros partidos, votamos. Insistimos que se tratava de um
erro.

Essas taxas aparecem agora na casa do cidadão comum que
acabou de pagar o IPVA, a luz, a água e várias outras taxas. Agora,
aparece mais uma, sem que fosse prestado algum serviço pelo
Estado ao cidadão. Trata-se de uma prevenção genérica contra um
incêndio. Por isso essa taxa é, com toda a certeza, inconstitucional.

A sua inconstitucionalidade é de tal monta que o Supremo Tribunal
Federal julgou favorável, de forma definitiva, na semana passada, no
Estado do Ceará, uma ação direta de inconstitucionalidade que dizia
respeito a qualquer cobrança de taxa de segurança pública, inclusive
preventiva.

Portanto, isso é notório, e o Supremo derrubará essa taxa. Ocupo
esta tribuna para pedir ao povo de Belo Horizonte, Contagem, Betim,
da região metropolitana, de Divinópolis, Pirapora e Pouso Alegre,
enfim, de todas as cidades de Minas Gerais, o qual recebeu essa
boleta, que efetue o pagamento, pelo menos até o dia 26. Guardem
esse maldito documento e não façam o pagamento, porque existe
uma ação de inconstitucionalidade, ajuizada no início de janeiro,
prestes a ser julgada. A ação já está com o Ministério Público e o
prazo encerrou-se. Voltará ao Tribunal de Justiça, para que o
Desembargador Roni Oliveira possa julgar a liminar. Até o dia 26,
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certamente isso já terá sido resolvido. Então, faço apelo ao povo
mineiro para que espere um pouco. Além de injusta, essa taxa será
considerada inconstitucional. Foi aprovada de forma abrupta e
intempestiva e cobrada de maneira completamente irregular.

Gostaria de ressaltar como a boleta chegou à casa dos
contribuintes. Se observarem direito, essa cobrança é diferente das
enviadas pela CEMIG e pela COPASA, em que esclarecem o total do
valor a ser pago. Nela, o total está em branco. Existe uma tabela, em
que o Governador, por meio da Secretaria da Fazenda, estipula a área
de construção do imóvel e cobra de acordo com ela. Mas ali se diz:
"Em caso de divergência, transcreva, segundo a tabela abaixo, para o
campo total de cada via dessa guia...". Ou seja: o Governo, como não
tem certeza do cálculo, porque não fez a medição, não se arrisca a
colocar o valor total. Pede ao pobre contribuinte que, em caso de
discordância, coloque outro valor. Nunca vi coisa igual. Esse é o
primeiro aspecto estranho que percebemos. Mas não é o único. No
caso da COPASA, existe o hidrômetro, que mede o consumo de água:
e a CEMIG baseia-se no medidor de luz. Fiquei pensando em como
foi feita a medição dessa taxa, porque, na boleta, existe o coeficiente
de risco de incêndio determinado, com valor especifico. Mas como foi
medido? Recorri a estudos pela Internet e descobri que há um
aparelho chamado termovisor. A pesquisa mostra o seguinte: (- Lê:)
"A conexão malfeita resulta em pontos quentes no sistema e perda de
potência por efeito Joule. O aparelho utilizado para detectar os pontos
quentes no sistema é denominado termovisor." Segundo a boleta, a
taxa de risco de incêndio é determinada em megajoule por metro
quadrado. Poucos devem conhecer esse aparelho. Tenho aqui o seu
retrato. Não sei se os contribuintes foram apresentados a ele. Hoje, na
Comissão de Segurança Pública, solicitei reunião para convidar o
Corpo de Bombeiros e a Secretaria da Fazenda a esclarecerem o
cálculo. Pedi também que o Corpo de Bombeiros traga um termovisor,
porque queremos vê-lo. Teremos muito prazer em conhecê-lo. Não o
conheço, ele não esteve na minha residência, e não sei se esteve na
casa dos Deputados. Creio que não. Não sei como a taxa foi medida e
quais os pontos quentes detectados pelo aparelho. Se existe mau
contato, ele revela que ali há risco de incêndio. Detectado, o
termovisor vai dizer quais os riscos de incêndio.
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Não sei se foram instalados termovisores, assim como medidores

da CEMIO e da COPASA, na casa de algum Deputado. Perguntaria
se algum Deputado avistou algum termovisor instalado recentemente
em sua residência para fazer essa medição. Na minha residência não
chegou nenhum termovisor, aliás nem a conta. Por ser um
apartamento pequeno, pode ser que eu ainda não esteja sendo vítima
dessa taxa. Mas vários mineiros serão vítimas dela. Não sei se
alguém irá às residências com um termovisor para medir
mensalmente o risco de incêndio. Solicitei que fosse discutida essa
questão. Peguei o histórico do termovisor na internet e pude verificar
que é um aparelho recente que tinha outro nome, mas essa é uma
medição difícil de ser feita.

Trata-se de uma taxa completamente injusta. Na verdade não é uma
taxa, mas um imposto, uma prevenção contra a possibilidade de
incêndio. Mesmo em alguns municípios da região metropolitana onde
não existe Corpo de Bombeiros, os contribuintes terão de pagar. A
revolta tem sido grande. Não sei se ligaram para o gabinete de V.
Exa., Deputado André Quintão, mas meu gabinete recebeu diversos
telefonemas. O jornalista Eduardo Costa, da Rádio ltatiaia, ligou-me
querendo saber o que fazer em relação a essa taxa, porque vários
ouvintes ligaram para a rádio querendo uma orientação. Dei a
seguinte orientação: não paguem, pelo menos até o dia 26. Até o dia
26, certamente a justiça dará um parecer sobre a liminar que
solicitamos. Estamos convictos de que ganharemos essa liminar
suspendendo o pagamento da taxa de incêndio, que infelizmente foi
aprovada aqui pela base do Governo. Não queriam aprovar, mas
aprovaram por imposição do Governador. Na época, Deputados da
própria base de Governo foram ameaçados de serem expulsos se
votassem contra. Alguns resistiram, Doutor Ronaldo, e votaram
contra. V. Exa. foi um que fez questão de votar contra, porque sabia
da injustiça. Agora chega na casa dos contribuintes aquilo que
naquele momento ninguém acreditava que aconteceria - as boletas de
cobrança de taxa de incêndio. Trata-se de uma taxa completamente
injusta, de um imposto que está sendo cobrado.

Apenas para terminar e passar um aparte ao Deputado Zé Maia, e
para situar os telespectadores, gostaria de falar sobre como se
encontra a nossa ação. O PT e o PCdoB entramos com a ação em
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janeiro. Eram férias forenses, e o Desembargador responsável
disse que, como a cobrança ia acontecer somente no mês de abril,
não seria tão urgente que desse a liminar naquela ocasião. Solicitou
que fosse escutada a Assembléia Legislativa, o Governo do Estado e
o Ministério Público. A Assembléia apresentou seus argumentos,
assim como-o Governo do Estado, nos prazos estabelecidos, e hoje
se encerra o prazo para o Ministério Público manifestar-se sobre o
assunto ao Tribunal de Justiça. Como já existem duas liminares
concedidas no Supremo contra taxa de segurança, e agora uma
definição absoluta do mérito contra a taxa de incêndio do Ceará,
temos a certeza de que isso voltará do Ministério Público para o
Tribunal de Justiça, que terá o prazo de um dia para julgar a liminar.
Estamos completamente convencidos de que o resultado será para
que o povo mineiro não seja obrigado a pagar essa taxa, por sua
inconstitucionalidade.

Temos certeza de que o Desembargador, baseado no STF, dará
ganho de causa à liminar impetrada pelo PT e pelo PCdoB, barrando
essa cobrança absurda.

Aviso ao povo mineiro que temos a intenção de barrar outras taxas
de segurança pública. Visamos, em primeiro lugar, à derrubada da
taxa de incêndio. Apresentaremos recurso na justiça contra as taxas
que obrigam a população a pagar pela visita de policial militar ou de
bombeiro. Temos convicção de que sairemos vitoriosos. Não é
possível o Governo, como fez no final do ano, aplicar o tarifaço
desconhecendo o potencial de arrecadação da reforma tributária.
Chegou a hora da verdade e do julgamento. Peço paciência ao povo
mineiro e que não pague a taxa até que haja o julgamento.

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Gostaria de salientar o fato de o
Líder conceder aparte, apesar de o tempo do pronunciamento já ter se
esgotado, o que cria importante precedente nesta Casa.

Já que V. Exa. tratou de taxas e de impostos, lembro ao povo
mineiro o aumento da carga tributária pelo Governo Federal, hoje
dirigido pelo PT. Durante a semana, talvez na quarta-feira, a TV Globo
Minas destacou o aumento recorde da receita do Governo Federal em
março, importando em aumento real de carga tributária. Gostaria de
salientar a prorrogação do Imposto de Renda, de 27,5%, e da CPMF.
O Governo propôs a permanência da CPMF, mas, como não
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conseguiu, ele a prorrogou, além de taxar os inativos, pela força
que a base aliada do Governo que tem no Congresso Nacional. Houve
grande acréscimo na alíquota da COFINS, resultando, de acordo com
estudos de renomados economistas do Pais, enorme aumento real da
carga tributária. Portanto, o Governo Federal impõe ao povo brasileiro
aumento de impostos atingindo todos, de Norte a Sul.

V. Exa., como representante de um Poder constituído da República,
do Poder Legislativo, pede a insurgência da população contra o
cumprimento de norma legal aprovada por esta Casa, da qual faz
parte. Poderia eu - mas não o farei por ser extremamente temerário -
dizer ao povo brasileiro que não pague a COFINS nem o Imposto de
Renda e assim darmos calote geral no País. Essa estratégia é muito
arriscada. Vamos aguardar o pronunciamento do Poder Judiciário.
Aconselho o povo brasileiro a cumprir a lei. Se pregarmos o não-
cumprimento da lei, o País voltará à estaca zero. Somos os maiores
interessados no cumprimento das leis, pois nós as elaboramos.
Agradeço o aparte.

O Deputado Rogério Correia* - Agradeço ao Deputado Zé Maia e ao
Sr. Presidente. Disse ao povo que espere o julgamento pela justiça, já
que 26 é o último dia para pagamento. O Deputado André Quintão
abordará o tema envolvendo as questões nacionais. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Doutor Ronaldo,

nobres Deputadas e Deputados, telespectadores da TV Assembléia,
na verdade, inscrevi-me para tratar da questão da exploração sexual
contra crianças e adolescentes no Estado de Minas Gerais. Talvez,
para fazer a abordagem que o tema merece, precisasse de um tempo
maior do que 9 minutos.

Ouvi aqui hoje alguns pronunciamentos, e talvez 8 minutos sejam
suficientes para que o telespectador saiba das incompreensões e até
das incorreções ditas contra o Governo Lula nesta Casa. Pena que o
Deputado Célio Moreira, por estar em reunião de comissão, não esteja
presente. Teremos, noutro momento, oportunidade de fazer esse
debate.

O Deputado Célio Moreira subiu a esta tribuna para dizer que o
Presidente Lula não tem feito nada por Belo Horizonte e que não
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gosta de Belo Horizonte. Contesto, com veemência, essas
afirmações. Estranho essa afirmação do Deputado, porque o Governo
Lula está plenamente integrado no partido dele, com bastantes
espaços de interlocução até dentro do próprio Governo.

Entremos no conteúdo da crítica. Há alguns dias, o Presidente Lula
esteve em Belo Horizonte e ficou com a mão até dura de tanto assinar
convênios - presentes o Governador Aécio Neves e o Prefeito
Fernando Pimentel - de liberação de recursos para Belo Horizonte.
Acredito que o Deputado Célio Moreira tenha acompanhado a
assinatura desses convênios. O Presidente Lula está liberando
recursos para obras no Aeroporto da Pampulha, por meio da
INFRAERO, para revitalização do Aeroporto de Confins e para
melhoria das Avenidas Cristiano Machado e Antônio Carlos. Foi
aplaudido no Palácio da Liberdade e elogiado pelo Governador Aécio
Neves, que é amplamente apoiado pelo Deputado Célio Moreira.
Invoco, portanto, o testemunho do Governador sobre a presença
marcante do Presidente Lula no tocante a obras e a intervenções na
cidade de Belo Horizonte.

Cito, na área social, um outro exemplo. Belo Horizonte tem, hoje, 50
mil famílias atendidas pelo programa Bolsa-Família! E a cidade, em
termos proporcionais, com o maior número de famílias atendidas.

Na área de segurança alimentar, o Presidente liberou recursos para
reformar o atual restaurante popular. As obras já estão ocorrendo.
Convido, portanto, o Deputado Célio Moreira para visitá-las. Liberou
recursos também para construir outro restaurante popular em Belo
Horizonte, na região hospitalar. As obras já estão em andamento. Da
mesma forma, convido o Deputado Célio Moreira para verificar, "in
loco", as obras. Em parceria com a iniciativa privada, inaugurou, já,
um restaurante popular no Mercado da Lagoinha.

Com todos esses recursos liberados, ainda vem aqui o Deputado
Célio Moreira reclamar que o Governo Lula não está tratando bem
Belo Horizonte? Acho que foi uma crítica injusta.

Não falarei dos demais programas sociais nem do pronto
atendimento na área da saúde, mas o Presidente assinou um
convênio melhorando o atendimento de urgência na área social.

Todos sabemos da importância do metrô para Belo Horizonte. Todos
o defendemos não só para a Capital, mas também sua expansão
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também para o setor norte, para Ribeirão das Neves e para outras
cidades. Queremos o ramal Calafate-Barreiro, além de outras linhas.

Quero lembrar ao telespectador algumas questões, para tanto,
pediria ao Deputado Chico Simões o apoio nas contas.

A obra do metrô começou em 1981. Tinha o PT, naquela época,
apenas um ano de fundação.

O Presidente Lula não havia disputado eleição. A primeira eleição
que disputou foi em 1982 para o Governo do Estado de São Paulo.
Portanto, na época, ele não era candidato a nada. O Presidente Lula
assumiu o Governo em janeiro de 2003. Então, do início da
construção do metrô até a sua posse, são 22 anos. Ele está há
apenas um ano e três meses no Governo.

O Deputado Célio Moreira critica o Governo Lula porque o metrô de
Belo Horizonte não está pronto. Quer que se faça em um ano o que os
outros Presidentes não fizeram em 22 anos. O povo mineiro não é
ingênuo e distinguirá a verdade, especialmente o eleitor de Belo
Horizonte, que é consciente e politizado. Aliás, todo o povo mineiro é
muito consciente. Não é á toa que o Lula sempre obteve vitórias
expressivas no Estado, mesmo quando não ganhou a eleição
nacional. O mineiro sabe que o Presidente Lula não resolverá o
problema do metrô em um ano, como vários Presidentes não
resolveram em 22 anos. A mesma coisa é querer que o Governo Lula
resolva, em quatro anos, a dramática situação de exclusão social de
52 milhões de brasileiros.

O programa Bolsa-Família chegará a 44 milhões de pessoas, 11
milhões de famílias, até o final do Governo. Mas sabemos que apenas
esse programa não resolverá a questão. Não será em quatro anos
que se resolverá a exclusão social, construída por 500 anos no nosso
País.

Quero, em nome da verdade e da justiça, dizer que o Presidente
Lula tem assinado vários convênios. E não é favor do Governo, pois
Belo Horizonte é uma cidade importante no cenário nacional e
internacional, é a Capital de Estado politicamente mais importante do
País. Há uma boa integração entre os Governos Federal, Municipal e
Estadual. Não entendi a crítica do Deputado Célio Moreira, mas,
quando estiver presente neste Plenário, com certeza travaremos um
bom debate.

rÃ



935
O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Obrigado, companheiro

Deputado André Quintão, não falarei por muito tempo. V. Exa.
explanou bem o problema, por conhecê-lo, pois é um estudioso, mora
em Belo Horizonte e participou do Governo Patrus Ananias.

V. Exa. faz o contraponto com o Deputado Célio Moreira, e quero
fazê-lo com quem o aparteou, o Deputado Gustavo Valadares. Ele é
uma pessoa da qual gostamos muito, mas diz que as pessoas do
Governo têm de gostar do povo de Belo Horizonte, sugerindo que, se
em um ano e três meses não concluímos o metrô, não gostamos do
povo de Minas Gerais. Esqueceu-se de lembrar à sociedade que o
seu pai, o Ziza, de quem gostamos muito, ficou alguns anos na CBTU,
no Governo dos tucanos, e, pelo que sei, também não deu conta.
Tinha competência e tempo para realizar a obra, além de que o
Governo Federal era do seu partido, mas não o fez. Será que ele e o
pai não gostam do povo de Belo Horizonte? Temos de considerar
essa questão. Na verdade, parece que não gostamos de Belo
Horizonte, mas gostamos muito. O PT deu prova disso por várias
vezes, administrou a cidade de maneira correta e decente.

Sr. Presidente, não há quórum suficiente para a continuação dos
trabalhos. Solicito que encerre, de plano, a reunião.

O Deputado André Quin tão* - Terminarei acolhendo a solicitação do
Deputado Chico Simões. Sobre as críticas à reforma tributária do
Presidente Lula, feitas pelo nobre Deputado do Triângulo Mineiro,
informo que a reforma trará R$138.000.000,00 por ano para Minas
Gerais com a parcela da dDE, o que permitirá asfaltar boa parte dos
224 municípios que ainda não possuem ligação asfáltica. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, vejo que não há
quórum para a continuação dos trabalhos e solicito o encerramento da
reunião.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, antes de se encerrar a
reunião, de plano, devemos fazer uma recomposição de quórum, pois
há vários Deputados nesta Casa. Hoje de manhã, ao ler os jornais da
Capital, deparei com uma denúncia gravíssima de formação de
quadrilha que sonega ICMS neste Estado.

Há alguns meses, instalamos uma Comissão Especial para apurar a
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sonegação de ICMS na indústria automobilística. Neste momento,
coletamos assinaturas para a instalação de uma CPI a fim de
investigar a indústria da sonegação de ICMS no Estado de Minas
Gerais. Ela é muito mais ampla e danosa para o Estado do que foi
publicado hoje pelos jornais.

Não lenho procuraçãopara defender o PT, mas lembro aos nobres
companheiros desse partido que o ex-Deputado Ziza Valadares foi
Presidente da CBTU, e não Presidente da República. Ele executou
parcelas de obras importantes no metrô de Belo Horizonte; aliás, a
ligação do Terminal Vilarinho em Venda Nova ainda está incompleta.

O Presidente Lula não precisava ter realizado tão pouco, apesar de
ter apenas um ano e meio de Governo. Em vez de não ter feito nada,
podia ter realizado alguma coisa. E muito difícil agüentar isso. Muito
obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, encontra-se sobre a
mesa, para ser apreciado por V. Exa., um requerimento, assinado pelo
Deputado Neider Moreira, solicitando, pela Liderança, um período
para expor as nossas idéias e, mais ainda, para abordar uma
preocupação de todo o povo brasileiro neste momento. O pedido dos
nobres Deputados do PT é regimental; porém, estranhei a posição do
Deputado Chico Simões, que pediu o encerramento, de plano, da
reunião, antes mesmo que o Deputado André Quintão concluísse o
seu pronunciamento e que V. Exa. encerrasse o Grande Expediente.
Isso esvazia o debate. Não é do interesse de ninguém esvaziar
debates importantes como os ligados à área da segurança e às ações
tanto do Governo do Estado quanto do Governo Federal.

Nesta questão de ordem, registro que a minha intenção é trazer para
esta Casa um debate mais profundo sobre a segurança no Brasil e,
naturalmente, em Minas Gerais. Hoje a segurança é motivo de aflição
para todos. Além disso, trago algumas observações que precisam ser
discutidas neste momento. As vezes, elas são objeto de preconceito,
como, por exemplo, discutir o papel do Exército na segurança deste
País. Sinto-me um cidadão maduro para buscar a realização dessa
discussão, porque grande parcela do povo brasileiro, que nutre
profundo respeito pelas instituições de defesa nacional, muitas vezes
ficam a indagar: "Respeitamos muito o Exército, a Marinha e a
Aeronáutica. Queremos que preservem a ordem nacional".
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Então, sabemos que o nosso País é vocacionado para a paz,

tanto nossa quanto dos outros povos do mundo. Vivemos um
momento de exacerbação da violência. No entanto, arcamos com uma
manutenção pesada, onerosa das três Forças Armadas - Exército,
Marinha e Aeronáutica -, que, com freqüência, fazem treinamento. Os
traficantes não treinam para trazer toneladas e toneladas de drogas
para o País, mas o tumultuam.

Logo, o momento é de discussão. A defesa da segurança nacional
deve incluir a guarda das nossas fronteiras, tanto terrestres quanto
marítimas, e do nosso espaço aéreo contra o tráfico de drogas, que
tomou conta do País. E tardio discutirmos a presença do Exército
subindo o morro da favela, até porque não se espera que ele substitua
definitivamente as Polícias Militar e Civil, ainda que seja razoável fazê-
lo em situação de emergência. Não se resolve o problema do tráfico
no Brasil dessa maneira, mas poderiam resolvê-lo com esses
contingentes pagos pelo povo brasileiro, os quais levam grandes
somas do orçamento da Nação e que poderiam fazer a guarda, ao
invés de, geração após geração, raelizarem apenas treinamento. Não
digo a guarda fictícia das nossas fronteiras, mas um combate, uma
guerra declarada ao tráfico de drogas. Urna guerra declarada ao
contrabando que corrói nossa economia. E hora de enfrentar essa
discussão, assim como é hora de discutir a questão da segurança de
uma forma ampla.

Pelos pressupostos regimentais, compreendo que V. Exa. deverá
verificar, de plano, o pedido de encerramento, pela ausência de
quórum. Fiz questão de deixar registrada minha preocupação com a
segurança do Brasil e de todos os mineiros, e a necessidade de se
fazer uma discussão ampla sobre o papel do Exército e das policias
militares e civis. Sou testemunha do esforço que nosso Governador
tem feito, investindo em segurança pública e tomando medidas
administrativas importantes, como a unificação das Polícias, além de
medidas de valorização da categoria, como a promoção de Cabos e
Soldados. Mas é necessária uma discussão mais profunda. Coloco-
me à disposição e, na próxima reunião, farei um pronunciamento
completo a respeito dessa questão. Obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Não poderia deixar de manifestar-
me a respeito dessa matéria. Concordo em parte com o Deputado
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Domingos Sávio a respeito do papel das Forças Armadas, não só
Exército, como também Marinha e Aeronáutica. Há muito tempo
defendemos que pelo menos uma parcela das Forças Armadas faça o
que a União deve ao povo brasileiro, cuidar das fronteiras. O
contrabando de armas e o tráfico de drogas vêm assolando a
sociedade brasileira e arrebentando com nossas famílias, e o Governo
Federal não discute de forma séria e equilibrada o papel das Forças
Armadas no combate ao tráfico nas fronteiras.

Deputado Domingos Sávio, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica
têm como função precípua cuidar da defesa externa e da soberania
nacional. Se a guerrilha implantada no Rio de Janeiro, se o número
crescente da violência no Pais, declarado todos os dias pela
imprensa, se tudo isso não é quebra da soberania nacional, então não
sei o que seria quebra de soberania.

O Governo Federal tem uma parcela significativa de
responsabilidade na segurança pública do País. Não posso entender
como o Brasil, um país de extensão continental, com 7 mil agentes
federais, fará a vigilância das fronteiras e conseguirá, de forma
objetiva, coibir o contrabando de armas e o tráfico de drogas nas
fronteiras. O Brasil não produz pasta-base de cocaína. O Brasil tem,
no máximo, laboratórios de refino de cocaína. Portanto, as fronteiras
extensas da Bolívia, do Chile, do Paraguai, da Argentina e da
Colômbia é que permitem que a droga chegue até nossas fronteiras e,
certamente, o municiamento dos narcotraficantes nos morros
cariocas, onde a guerra está declarada há mais de uma década.

Portanto, trata-se de uma questão de soberania.
A soberania está sendo afetada gravemente. Uma parcela do

Exército, bem como do setor de inteligência e logística, deveria ser
empregada para que o Brasil pudesse ter um pouco mais de
tranqüilidade. No Brasil, não se fabrica pasta base de cocaína, assim
como não se fabricam armamentos do tipo AR-is, Fuzil AK-47,
metralhadora israelense nem armamentos alemão, italiano e norte-
americano. Porém, tudo isso passa pelas fronteiras do nosso Pais.
Logo, a atuação da Polícia Federal, do Governo Federal e,
principalmente, das Forças Armadas é inevitável.

De acordo com o art. 144 da Constituição Federal, a segurança
pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. No



939
âmbito do Estado, percebemos todo o esforço que o Governador
vem fazendo. Ainda assim, é preciso fazer mais para que as nossas
forças policiais tenham condições de combater o crime e para que não
haja tamanha frota sucateada como está acontecento.

Hoje, tivemos oportunidade de ler, no jornal "O Tempo", salvo
engano, na pág. B3, as palavras do- Presidente de um conselho
comunitário de segurança pública, de um CONSEP, relatando as
dificuldades oriundas do sucateamento das viaturas. Essa parcela é
de responsabilidade do Governo do Estado e, de forma construtiva,
queremos fazer esse reparo. Sabe-se que o Governo Federal é
responsável por parcela significativa da segurança pública do nosso
País. Realmente, há um desdobramento nos Estados. Por isso, o
Governo do Estado tem de ficar atento para não deixar que os
CONSEPs e a própria população, mais uma vez, sacrifiquem-se e
tenham de retirar do seu combalido bolso essa contribuição para a
segurança pública. Eram as minhas considerações, Sr. Presidente.

O Deputado Rogério Correia - Aproveitando a presença do
Deputado Sargento Rodrigues na tribuna, quero apenas dizer que
obtivemos uma vitória importante. Trata-se do pedido feito pelo Juiz
da Comarca de Alfenas para que seja afastado o Prefeito desse
município em razão de denúncias de corrupção. Essas denúncias
foram-nos repassadas, quando os Deputados Sargento Rodrigues,
Dalmo Ribeiro Silva e eu estivemos nessa cidade. Recebemos uma
fita contendo essas denúncias, ou seja, mostrando o Prefeito
corrompendo Vereadores com dinheiro também oriundo da corrupção.
Então, o Juiz da comarca local solicitou o afastamento do Prefeito.

Ademais, o Ministério Público está entrando com uma ação no
Tribunal de Justiça, visando impedir que o Prefeito saia ileso, Os
Vereadores também já foram afastados. Agora, esperamos que o
Ministério Público consiga, junto ao TJMG, não só o afastamento, mas
também a cassação dos sete Vereadores e do Prefeito e a punição do
empresário e da secretária envolvidos no caso. Considero esse fato
como uma vitória da justiça, da Promotoria e desta Casa, que muito
fez por intermédio da Comissão de Segurança Pública.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Em rápidas palavras, quero dirigir-
me a nossa região sul-mineira, particularmente ao meu querido povo
de Ouro Fino, Borda da Mata, Monte Sião e Jacutinga. Sr. Presidente,
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ontem, pela manhã, acompanhamos, desta Assembléia Legislativa,
a paralisação ocorrida na Rodovia 290. Vários moradores de Ouro
Fino e de outras cidades fizeram um movimento em protesto à
precariedade das estradas.

Assistimos, acompanhamos o movimento com muito respeito, por
entendermos que toda manifestação é democrática e faz parte do
sentimento do cidadão. Isso demonstra nossa preocupação com as
rodovias sul-mineiras. Em minha cidade de Ouro Fino, durante a
paralisação, muitas pessoas utilizaram o microfone para solicitar ao
Governo do Estado providências para a imediata recuperação dos
trechos.

A propósito, Sr. Presidente, desde o Governo Itamar Franco,
cobramos, com veemência, a recuperação dos dois trechos. E, graças
à determinação do nosso Governador, a essa negociação inteligente
que fez com o Governo Federal resgatando a verba do dDE, temos
essa concessão, que viabilizará mais de 224 municípios com a
recuperação de vários trechos de Minas. Devo dizer à nossa região -
Ouro Fino, Borda da Mata, Pouso Alegre, Monte Sião, Jacutinga - que
tanto uma estrada como outra estão priorizadas. Temos o
compromisso do nosso Governador, do Secretário Agostinho Patrús e
do Diretor-Geral do DER, que não tem medido esforços. Tanto isso é
verdade que, para esses dois trechos, já está garantido o início da
recuperação.

Estou fazendo essa questão de ordem para transmitir a todos os
moradores da região sul-mineira essa tranqüilidade. Mais uma vez,
agradeço ao nosso Governador por ter priorizado, em atenção aos
nossos constantes pedidos, o recapeamento dessas duas importantes
rodovias, particularmente na cidade de Borda da Mata, onde temos
um problema sério por a estrada passar no centro da cidade. O
próprio DER assumirá o compromisso de fazer toda a mudança de
água e esgoto dentro dessa cidade, garantindo o acesso aos 5 mil
veículos que utilizam a rodovia.

Tenho a certeza de que esse compromisso do Governador, com o
qual estivemos por várias vezes, será cumprido de uma forma muito
tranqüila, uma vez que os cofres do Estado já possuem o numerário
certo e determinado para o início das obras. Passadas as chuvas,
teremos a recuperação desses dois importantes trechos que levam ao
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Leste paulista.

Manifesto nossa intenção de sempre reivindicar os interesses do
povo de nossa região, do Sul de Minas. Os moradores estão
aguardando, com muito ansiedade, a liberação do recapeamento
dessas duas importantes vias de acesso ao Estado de São Paulo.
Muito obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
segunda-feira, dia 19, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA Sa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM

10/4/2004
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Célio Moreira, Neider Moreira e Doutor Ronaldo,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência lê a seguinte correspondência: ofício do Sr. Roberto Vital,
Secretário de Saúde de Ribeirão das Neves, dando ciência do resumo
de suas atividades e realizações à frente dessa pasta. Passa-se à P
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Presidente passa a palavra ao Deputado Neider Moreira, relator do
Projeto de Lei n° 1.270/2003 no 1 0 turno, o qual procede à leitura de
seu parecer, mediante o qual opina pela aprovação da matéria na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. A seguir, o Deputado Ricardo Duarte,
relator do Projeto de Lei n° 1.302/2003 em turno único, procede à
leitura de seu parecer, mediante o qual opina pela aprovação da
matéria. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado.
Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
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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

o
s 1.246/2003 (relator: Deputado

Célio Moreira) e 1.316/2003 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado
Ricardo Duarte). Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n°
2.545/2004. 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, 15 de abril de 2004.
Fahim Sawan, Presidente - Neider Moreira - Célio Moreira - Carlos

Pimenta.
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 10/4/2004

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Gustavo Valadares e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo
este ao Deputado Mauro Lobo, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 matéria
constante na pauta e comunica o recebimento das seguintes
correspondências: ofícios da Sra. Vanessa Guimarães Pinto,
Secretária da Educação (2), encaminhando informações em atenção
aos Requerimentos n os 1.943 e 1.944/2003, da Comissão de
Participação Popular; do Sr. José Silva Soares, Presidente da
EMATER-MG, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.070/2003, da Comissão de Participação Popular. Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Na fase de
discussão da Proposta de Ação Legislativa n° 214/2003, o relator,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicita a retirada do parecer
anteriormente apresentado; em seguida, para subsidiar a elaboração
de seu parecer, pede sejam feitas diligências aos seguintes orgãos:

WIN
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Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a 2a Vara de
Falências da Comarca de Belo Horizonte. Passa-se à 3a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimentos do Deputado André Quintão (3) em que solicita
audiência pública para tratar da suspensão do Programa Bolsa
Famíliar para a Educação, que atende a famílias em 30 cidades do
vale do Jequitinhonha; em que solicita sejam encaminhadas ao
Presidente da Assembléia propostas para que esta Casa, por meio da
Escola do Legislativo, ofereça curso sobre noções básicas de
planejamento e orçamento públicos - instrumentos de planejamento,
elaboração e acompanhamento da execução; e que seja
implementado o programa Conexão Assembléia - PUC Minas,
organizado pela Escola do Legislativo, que tem por objetivo a
realização anual do Parlamento Jovem, por meio de simulações com
estudantes das atividades da Comissão de Participação Popular.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de abril de 2004.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - Mauro Lobo.

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

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 6/4/2004
As 114h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alberto Bejani e 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 acusa o recebimento das seguintes proposições
em turno único, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nos 1.365 e 1.412/2004 (Deputado André Quintão);
1.368/2004 (Deputado Elmiro Nascimento); 1.356 e 1.381/2004
(Deputada Manha Campos); 1.382/2004 (Deputado Alencar da Silveira
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Jr.), e avoca a si a relatoria do Projeto de Lei n° 1.27312003 em
turno único. Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os Projetos de Lei n os 1.241/2003 com a
Emenda n° 1, 1.070, 1.272, 1.317, 1.318 e 1.32312003 (relatora:
Deputada Marília Campos); 1.225 e t31 5/2003, este com a Emenda
n° 1, 1.234, 1.301, 1.303 e 1.325/2003 (relator: Deputado Alberto
Bejani); 1.232, 1.332 e 1.269/2003, este com a Emenda n° 1 (relator:
Deputado Alencar da Silveira Jr.); 1.233, 1.251 e 1.327/2003 (relator:
Deputado Elmiro Nascimento); 1.252/2003 com a Emenda n° 1, 1.307
e 1.308/2003 (relator: Deputado André Quintão). Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos
2.576, 2.577, 2.595, 2.609, 2.615, 2.616, 2.617, 2.618 e 2.620/2004.
Passa-se à 31 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados André
Quintão e MarUja Campos, em que solicitam seja realizado debate
público sobre a reforma sindical e seja feita visita desta Comissão ao
Secretário de Desenvolvimento Econômico, juntamente com
representantes do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de João
Monlevade e da DRT; e Jô Moraes, em que solicita seja realizada
reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Saúde para
discutir sobre acidentes de trabalho e doenças profissionais. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de abril de 2004.
Alberto Bejani, Presidente - Manha Campos - Ana Maria Resende -

Céhio Moreira.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA isa LEGISLATURA, EM 13/4/2004
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Gustavo Valadares, Leonardo
Moreira, Leonídio Bouças, Maria Tereza Lara e Ana Maria Resende
(substituindo esta ao Deputado Ermano Batista, por indicação da

MOS
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Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nos 1.475, 1.482 e 1.492/2004 (relator:
Deputado Gilberto Abramo); 1.471, 1.472, 1.477 e 1.483/2004 (relator:
Deputado Leonardo Moreira); 1.467, 1.479 e 1.485/2004 (relator:
Deputado Leonídio Bouças); 1.470, 1.480 e 1.490/2004 (relator:
Deputado Bonifácio Mourão); 1.466, 1.473, 1.474, 1.484, 1.491/2004 e
Projeto de Lei Complementar n° 51/2004 (relator: Deputado Gustavo
Valadares); os Projetos de Lei nos 1.469, 1.478 e 1.489/2004 (relatora:
Deputada Maria Tereza Lara); 1.468, 1.476, 1.481 e 1.486/2004
(relator: Deputado Ermano Batista). Passa-se à 18 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente informa
que continua em discussão o parecer do relator, Deputado Leonídio
Bouças, sobre o Projeto de Lei n° 35012003, o qual conclui pela
antijuridicidade, pela ilegalidade e pela inconstitucionalidade da
referida matéria. Nesse momento, o Deputado Ermano Batista
apresenta requerimento solicitando o adiamento da discussão do
Projeto de Lei n° 350/2003, que é aprovado. Após discussão e
votação, são aprovados os pareceres pela constitucional idade, pela
legalidade e pela juridicidade, no 1° turno, dos Projetos de Lei nos
1.294 com as Emendas n os 1 a 4, 1.330 na forma do Substitutivo n° 1
(relator: Deputado Bonifácio Mourão); 367 e 1.328/2003 na forma do
Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Ermano Batista - pareceres lidos,
respectivamente, pelos Deputados Maria Tereza Lara e Gustavo
Valadares); 566/2003 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado
Leonídio Bouças, em virtude de redistribuição); 758, 1.265, 1.359 na
forma do Substitutivo n° 1 e 1.369/2004 na forma do Substitutivo n° 1
(relator: Deputado Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição);
1.362/2004 (relatora: Maria tereza Lara); 1.357/2004 (relator:
Deputado Leonardo Moreira - parecer lido pelo Deputado Leonídio
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Bouças). Após discussão e votação, são aprovados os pareceres
que concluem pela antijuridicidade, pela ilegalidade e pela
inconstitucionalidade dos Projetos de Lei nos 362, 462 e 463/2003
(relator: Deputado Ermano Batista - leitura do parecer feita pelo
Deputado Gustavo Valadares); 529/2003 (relator: Deputado Bonifácio
Mourão); 798/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara);
1.384/2004 (relator: Leonardo Moreira - leitura do parecer feita pelo
Deputado Leonídio Bouças); e 1.409/2004 (relator: Deputado Leonídio
Bouças). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Leonardo Moreira, que conclui pela antijuridicidade, pela ilegalidade e
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 1.392/2004, no 11
turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Leonídio
Bouças. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
os pareceres que concluem pela antijuridicidade, pela ilegalidade e
pela inconstitucionalidade dos Projetos de Lei n os 1.180/2003 (relator:
Deputado Leonídio Bouças) e 1.370/2004 (relator: Deputado Bonifácio
Mourão). Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
os pareceres que concluem pela constitucional idade, pela legalidade e
pela juridicidade dos Projetos de Lei n

o
s 507, 1.414, 1.452/2004

(relator: Deputado Leonardo Moreira - leitura do parecer feita pelo
Deputado Leonídio Bouças); 1.446, 1.449, 1.417, 1.434 com a
Emenda n° 1 (relator: Deputado Ermano Batista - parecer lido pela
Deputada Maria Tereza Lara); 1.010 com a Emenda n° 1, 1.073, 1.422
com a Emenda n° 1 e 1.453/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza
Lara, os dois primeiros em virtude de redistribuição); 1.366, 1.376,
1.413, 1.437, 1.441 com a Emenda n° 1, 1.448/2004 (relator:
Deputado Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição); 1.443 e
1.450/2004 (relator: Deputado Gustavo Valadares); 1.447, 1.427 com
a Emenda n°1 (relator: Deputado Bonifácio Mourão); e 1.374, 1.419 e
1.428 ambos com a Emenda n° 1, 1.440, 1.444/2004 (relator:
Deputado Leonídio Bouças) Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de abril de 2004.
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Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara - Ermano

Batista - Gustavo Valadares.

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

1.313/2003
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De iniciativa do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em tela

tem por escopo instituir o Dia do Vôga, a ser comemorado anualmente
no dia 18 de fevereiro.

Nos termos regimentais, a proposição foi examinada
preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação do projeto, compete a este
órgão colegiado examiná-lo, conforme dispõe o art. 102, VI, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Existem 108 ramos de Vôga e, ainda, a possibilidade de que cada

um deles pertença a uma das quatro grandes linhas, o que poderia
chegar a mais de 400 interpretações, divergentes, surgidas em
culturas distintas, desenvolvidas por várias etnias mutuamente hostis
ao longo de 5.000 anos de história indiana. O Vôga, a bem da
verdade, é qualquer metodologia estritamente prática que conduza ao
samádi.

Aqui no Brasil, foi criada a União Nacional de Yôga, uma entidade
cultural sem fins lucrativos, cuja missão é o intercâmbio, união e ajuda
a professores de Vôga de todo o País. Pouco tempo depois de
fundada, convidada a desenvolver o mesmo trabalho em outros
países, surgiu a União Internacional de Yôga. Vinte anos mais tarde,
criaram a primeira Universidade de Vôga do Brasil.

Releva destacar o fato consumado e de conhecimento público que o
Vôga tem um poderoso efeito sobre a saúde, o qual pode ser
facilmente conduzido para uma interpretação terapêutica e de
autoconhecimento.

Portanto, instituir uma data oficial dedicada especialmente ao Dia do
Yôga constitui, indiscutivelmente, ato de justo reconhecimento ao
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aumento na qualidade de vida de uma expressiva parcela da
população brasileira adepta à disciplina do Vôga.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no

1.313/2003.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2004. ..
Adalclever Lopes, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria Resende - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.366/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto em questão objetiva

seja declarada de utilidade pública a Creche Criança Feliz, com sede
no Município de Patrocínio.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 19/2/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme o disposto no
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em análise, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelos cargos que
ocupam.

Além de atender aos requisitos legais referidos, verificamos que o
art. 70 de seu estatuto veda aos Diretores, conselheiros e sócios o
recebimento de gratificação, lucro, remuneração, bonificação ou
vantagem, e que o art. 17 dispõe que, dissolvida a instituição, seu
patrimônio deverá ser transferido para outra obra vicentina do local,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Constatamos, pois, que a Creche Criança Feliz satisfaz ao disposto
na Lei n° 12.972, de 27/7/98, disciplinadora do processo declaratório
de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.366/2004.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
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Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Leonídio Bouças - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.373/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n°

1.373/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Instituto
Telemig Celular, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 20/2/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes a
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

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

Ressaltamos, ainda, que o § 1° do art. 15 do estatuto da entidade
prevê a não-remuneração dos cargos da Diretoria Executiva, do
Conselho Curador e do Conselho de Fiscalização, e o § 1 0 do art. 26
determina que, sendo ela dissolvida, o respectivo patrimônio líquido
será transferido a outra pessoa jurídica, preferencialmente que tenha
o mesmo objetivo social, habilitada nos termos da Lei Federal n°
9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas
de direito privado sem fins lucrativos, como organizações da
sociedade civil de interesse público, institui e disciplina o termo de
parceria.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.373/2004.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Ermano
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Batista - Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.407/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em

causa tem por objetivo declarar de utilidade pública o Centro Esportivo
e Cultural de Capoeira Angola Cordão de Ouro - CECACO -' com
sede no Município de Uberaba.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, foi a
proposição publicada no 'Diário do Legislativo" em 28/2/2004 e, a
seguir, encaminhada a esta Comissão a fim de se examinarem
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Em exame à documentação que instrui os autos do processo,

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

Verificamos ainda que o art. 3 0 do seu estatuto dispõe que nenhum
membro da diretoria poderá ser remunerado, e o art. 23 determina
que, em caso de dissolução da entidade, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade filantrópica e assistencial legalmente
constituída.

Estão atendidos, portanto, os requisitos estabelecidos no art. 10 da
Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre o processo declaratório de
utilidade pública, não havendo, assim, óbice à tramitação do referido
projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.407/2004.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Gustavo

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

1.437/2004
Comissão de Constituição e Justiça



95]
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela
objetiva declarar de utilidade pública a Associação São Lucas -
ASSOLUC -' com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/3/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar nos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme o disposto
no art. 188, c/c O art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelos cargos que
ocupam.

Além do cumprimento dos requisitos legais mencionados,
verificamos que o art. 32 do seu estatuto determina, dissolvida a
instituição, a transferência do patrimônio remanescente para entidade
congênere, e o art. 30, parágrafo único, veda a distribuição de
dividendos, lucros ou remuneração aos seus diretores ou sócios.

Constatamos, pois, que a Associação São Lucas - ASSOLUC -
atende ao disposto na Lei n° 12.972, de 27/7/98, reguladora do
processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto,	concluímos pela juridicidade,	pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.437/2004.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

Tereza Lara - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.442/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe

visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Diabéticos -
ASSODIPAM -, com sede no Município de Pará de Minas.

Publicada no "Diário do Legislativo", de 18/3/2004, ver a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme c disposto no
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art. 188, c/c O art. 102, III, "a", do Regimento Interno,

Fundamentação
A instituição em tela, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas que não percebem remuneração pelo exercício das
respectivas funções.

Além disso, verificamos que o art. 23 do seu estatuto determina que
os membros da diretoria não serão remunerados, enquanto o art. 89
estabelece que, sendo ela dissolvida, seu patrimônio será destinado,
nos termos estabelecidos pelo art. 83, à Federação das Associações
dos Diabéticos de Minas Gerais ou a entidade congênere de idênticas
finalidades.

Constatamos, pois, que a Associação dos Diabéticos de Pará de
Minas atende ao disposto, na Lei n° 12.972, de 27/7/98, disciplinadora
do processo declaratórío de utilidade pública. E, porém, necessário
dar nova redação ao art. 1° da proposição sob exame para alterar o
nome da entidade nele mencionado.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.442/2004, com a Emenda n° 1
apresentada a seguir.

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

Diabéticos de Pará de Minas - ASSODIPAM -, com sede no Município
de Pará de Minas.".

Sala das Comissões, 15 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Ermano

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

1.445/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em questão

visa declarar de utilidade pública a Associação do Voluntariado contra
o Câncer - AVOCC -, com sede no Município de Poços de Caldas.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/3/2004, vem a matéria a
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esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme o disposto no
art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em análise, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos; tem personalidade jurídica e sua diretoria é composta de
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelos cargos que
ocupam.

Além disso, observamos que o art. 15, parágrafo único, do seu
estatuto, explicita que: "o exercício da condição de membros da
assembléia geral, do conselho diretor, da diretoria e do conselho fiscal
é gratuito, sem direito a benefícios ou vantagens", e o art. 46
determina que, sendo ela dissolvida, o patrimônio existente à época
será doado e transferido para outra instituição de benemerência, na
área de assistência social, com sede no Município de Poços de
Caldas.

Constatamos, pois, que a Associação do Voluntariado contra o
Câncer - AVOCC - atende aos requisitos estabelecidos na Lei n°
12.972, de 27/7/98, que trata do assunto em causa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.445/2004.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Ermano

Batista - Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.449/2004
Comissão de Constituição e Justiça

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

1.449/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância Nossa Senhora
de Lourdes, com sede no Município de Corinto.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 18/3/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes a
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

rsl
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Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. l°da Lei ri 0 12.972, de 27/7/98.

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

Ressaltamos, ainda, que o art. 25 do seu estatuto prevê a não-
remuneração dos seus Diretores e conselheiros e o parágrafo único
do art. 26 determina que, extinta a Associação, os bens
remanescentes serão destinados a instituição congênere do
município, registrada no Conselho Nacional do Serviço Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.449/2004.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Gustavo Valadares - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.454/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre Libério, com sede
no Município de Igaratinga.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/3/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme o disposto no
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em análise, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta de
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
cargos.

Conforme dispõe o art. 20 de seu estatuto, as atividades dos
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diretores e conselheiros são inteiramente gratuitas, sendo-lhes
vedado o recebimento de lucro, bonificação, dividendo ou qualquer
outra vantagem pecuniária, participação ou parcela do seu patrimônio
sob qualquer pretexto. O art. 22 determina que, dissolvida a entidade,
os bens remanescentes serão destinados a instituição congênere,
com personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Observamos, pois, que a entidade atende ao disposto na Lei n°
12.972, de 2717198, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.454/2004.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Ermano

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

1.458/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o Atlético Futebol Clube,
com sede no Município de Santo Antônio do Aventureiro.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/3/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes a
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme o disposto no
art. 188, c/c o art. 102, li I, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em causa, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoasidôneas e não remuneradas pelos cargos que ocupam.

Conforme o disposto no art. 43, § 4 0, de seu estatuto, nenhum
membro da diretoria, do conselho deliberativo ou do conselho fiscal
será remunerado pelas funções que vier a exercer, enquanto o art. 65,
§ 1°, determina que, dissolvida a entidade, depois de pagos todos os
seus débitos, os bens remanescentes serão destinados a outra
entidade congênere, juridicamente constituída e registrada no
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Conselho Nacional do Desporto ou órgão similar.

Verificamos, pois, que o Atlético Futebol Clube satisfaz o disposto na
Lei n° 12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.458/2004.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Ermano

Batista - Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.459/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela objetiva

declarar de utilidade pública o Lar do Idoso Dionísio Souza Santos,
com sede no Município de Santa Vitória.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/3/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, observado o disposto no
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em análise, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos que exercem.

Conforme dispõe seu estatuto, seus diretores, conselheiros,
associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes não percebem
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, pelo
exercício das funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos. E, em caso de dissolução ou extinção,
o eventual patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, preferencialmente vinculada à Sociedade São Vicente de
Paulo, dotada de personalidade jurídica, com sede e atividades
preponderantes no Estado, preferencialmente no município de origem,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Observamos, pois, que a instituição cumpre os requisitos da Lei n°
12.972, de 27/7/98, reguladora do processo declaratório de utilidade
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pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.459/2004.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidenté - Ermano Batista, relator - Gustavo

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

1.460/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe tem

por finalidade seja declarada de utilidade pública a Associação de
Capoeira Guerreiros de Zumbi, com sede no Município de Viçosa.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 24/3/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

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

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

Ressaltamos, ainda, que o art. 17 do estatuto da entidade prevê a
não-remuneração dos membros de sua diretoria, e o art. 35 determina
que, em caso de extinção, seus bens serão doados a uma instituição
congênere.

Todavia, objetivando acrescentar a sigla que integra o nome da
entidade, apresentamos emenda ao projeto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.460/2004 com a Emenda n° 1, a
seguir apresentada.
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EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Capoeira Guerreiros de Zumbi - ACGZ -, com sede no Município de
Viçosa.".

Sala das Comissões, 15 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora -

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

1.461/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em

epígrafe tem por finalidade declarar de utilidade pública a Lira Santo
Antônio de Igarapé, com sede nesse município.

Publicada no 'Diário do Legislativo", em 24/3/2004, vem a matéria a
este órgão colegiado para exame preliminar dos aspectos referentes a
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

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

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

Ressaltamos, ainda, que o art. 22 do estatuto da entidade prevê que
as atividades dos Diretores e conselheiros serão inteiramente
gratuitas e o art. 25 determina que, em caso de dissolução, seu
patrimônio remanescente será destinado a outra instituição congênere
juridicamente constituída, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n°1.461/2004.

rÂl



959
Sala das Comissões, 15 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Gustavo

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

1.462/2004
Comissão de Constituição .e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Chico Simões, o Projeto de Lei n°

1.462/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação Beneficente Ágape - ABA -, com sede no Município de
Coronel Fabriciano.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 25/3/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

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

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

Ressaltamos, ainda, que o parágrafo único do art. 17 do seu
estatuto prevê a não-remuneração de seus Diretores e conselheiros e
o ai. 27 determina que, sendo ela dissolvida, o eventual patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, com registro no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública, a
critério da ABA.

Conclusão
Diante do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.462/2004, na forma original.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI P4°
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1.463/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonídio Bouças, o Projeto de Lei n°
1.463/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Asilo São
Vicente de Paulo situado no Município de Estrela do Sul.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 25/3/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

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

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

Ressaltamos, ainda, que o art. 21 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de sua diretoria e o art. 22 determina que, no caso de
extinção da entidade, seu patrimônio social e bens serão destinados a
uma congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho
Nacional do Serviço Social, situada no Município de Estrela do Sul,
desde que dê continuidade à sua obra.

Apenas para fazer constar o nome do Município no art. 1° do projeto,
apresentamos-lhe emenda.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.463/2004, com a Emenda n° 1, que
apresentamos a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de

Paulo de Estrela do Sul, com sede nesse município.".
Sala das Comissões, 15 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Maria
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Tereza Lara - Ermano Batista.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 52/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

:De cautoria do Governador do Estado, •o Projeto de Lei
Complementar n° 52/2004 altera dispositivos da Lei n° 869, de 517/52,
e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 8/4/2004, a proposição foi
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça e de
Administração Pública. Vem a esta Comissão para receber parecer
sobre a sua juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei complementar em exame visa a introduzir

modificações no estatuto dos funcionários públicos, redefinindo
conceitos básicos a serem utilizados nos planos de carreira desses
servidores. Tivemos oportunidade de justificar a necessidade da
alteração do mencionado Estatuto, por meio de lei complementar, no
parecer desta Comissão sobre o Projeto de Lei n° 1.294/2003, que
contém o Plano de Carreira do Profissional da Educação Básica,
apreciado na reunião extraordinária de 12/4/2004, razão pela qual
reproduzimos, em parte, os argumentos expostos na ocasião.

Estabelece a Constituição Estadual, em seu art. 65, § l O , que se
consideram leis complementares o Estatuto dos Servidores Públicos
Civis e o Estatuto dos Servidores Públicos Militares. A proposta de
conferir "status" de lei complementar a essas matérias constava já do
anteprojeto de Constituição Estadual que este relator teve a honra de
apresentar à comissão competente durante a constituinte estadual.
Não foi formulada nenhuma emenda visando a alterar a mencionada
proposta, o que sugere a existência de consenso, naquele momento
histórico, sobre a matéria.

Contudo, antes da promulgação da Constituição Estadual já
vigorava a Lei n° 869, de 517/52, que contém o estatuto dos
funcionários públicos.

Ora, no momento da promulgação da Constituição, a legislação
vigente anteriormente pode sofrer dois efeitos: ou é revogada, quando
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contrária ao disposto no texto constitucional, ou é por este
recepcionada. Vale aqui fixar o sentido do instituto da recepção,
invocando a lição de Norberto Bobbio: "A recepção é um ato jurídico
com o qual o ordenamento acolhe e torna suas as normas de outro
ordenamento, onde tais normas permanecem materialmente iguais,
mas não são mais as mesmas com respeito à forma" (Norberto
Bobbio, 'Teoria do Ordenamento Jurídico". Brasília, ed. UnB, 1997, p.
177).

Assim, a mencionada lei estadual, o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, foi recepcionada na forma
de lei complementar.

Não há controvérsia em torno do entendimento de que o estatuto
dos servidores e os planos de carreira são diplomas legais distintos,
podendo-se exemplificar com a Lei Federal n° 8.112, de 1990, que
estabelece o estatuto do servidor público federal e reconhece, em seu
art. 237, entre outros, a existência de leis específicas para
normatização dos planos de carreira para as diversas categorias de
servidores federais.

No âmbito federal, contudo, tanto o estatuto quanto os planos de
carreiras são leis ordinárias, de forma que, se algum plano de carreira
aprovado posteriormente ao estatuto o contradisser, regras básicas de
interpretação resolvem o conflito: ou a regra nova revoga a anterior,
ou a regra específica (de uma carreira) apenas excepciona a regra
geral (do estatuto), o que seja mais apropriado para o caso. No âmbito
estadual, não se pode adotar o mesmo caminho, porque, como já se
disse, o estatuto é lei complementar, cujas regras não podem ser
revogadas ou excepcionadas por lei ordinária. Ocorre que estatuto e
planos de carreira mantêm pontos de interseção, são diplomas legais
integrados, não podendo ser tratados de forma estanque.

Assim, os planos de carreira, que, repita-se, são leis ordinárias,
devem respeitar as regras estabelecidas no estatuto dos servidores,
que foi recepcionado na forma de lei complementar. Nesse sentido,
como alerta José Afonso da Silva, "lei ordinária que ofenda uma lei
complementar estará vulnerando a própria Constituição"
("Aplicabilidade das Normas Constitucionais". São Paulo, Ed.
Malheiros, 1998, p. 249). Por isso, há necessidade de aprovação
prévia dos ajustes no estatuto dos funcionários antes da aprovação
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dos planos de carreira. Aí reside a importância do projeto de lei
analisado.

Verifica-se que, neste momento, pretende-se promover apenas os
ajustes necessários no estatuto dos funcionários para permitir a
tramitação e a aprovação dos planos de carreira. Para isso, o projeto
em tela, por meio de seu art. 1°, introduz na Lei n° 869, de 1952, os
conceitos básicos que norteiam a estruturação das carreiras, como os
de nível e grau, que não existem no estatuto em vigor. Além disso,
acrescentam-se ao estatuto as fases que devem ser comuns a todas
as carreiras.

O art. 20 trata da revogação de outros dispositivos do estatuto que
cuidam de matérias tratadas nos planos de carreira, bem como de
dispositivos que versam sobre carreira de servidores na Lei n° 3.214,
de 16/10/64, que dispõe sobre a reestruturação dos cargos do serviço
público civil do Poder Executivo e dá outras providências, e na Lei n°
7.109, de 13/10/77, que contém o estatuto do pessoal do magistério
único do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Sob o prisma da juridicidade, constitucionalidade e legalidade, não
há o que alterar no projeto em exame.

Conclusão
Com	base	no exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei Complementar n°
52/2004.

Sala das Comissões, 15 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara - Gustavo Valadares - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°274/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em
análise, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n°
1.141/2000, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar os
imóveis que menciona às entidades denominadas Ação Feminina de
Assistência Social do 260, do 150 e do 19° Batalhões da Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais.

O projeto foi publicado em 8/3/2003, no 'Diário do Legislativo", e
encaminhado a esta Comissão de Constituição e Justiça. Esta o
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baixou em diligência ao Secretário de Estado de Planejamento e
Gestão para que se manifestasse sobre a medida. De posse de sua
resposta, este colegiado deverá proceder ao exame preliminar da
matéria com relação aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelece o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo da matéria sob comento é autorizar o Poder Executivo a

fazer a transmissão da propriedade de três imóveis pertencentes ao
patrimônio do Estado à Ação Feminina de Assistência Social do 26°,
do 150 e do 190 Batalhões da Polícia Militar de Minas Gerais - BPMs.

O primeiro bem, a ser doado à entidade do 26° BPM, é formado por
um terreno constituído de área com 7.920,00m 2, localizado na
Travessa Espírito Santo, Bairro JK, no Município de Itabira, no lugar
denominado Chico Beta, matriculado no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Itabira, sob o n° 190, a fls. 19 do livro 2/0.

O segundo, destinado à entidade do 15° Batalhão de Polícia Militar,
possui área aproximada de 25.778,50m 2, situado na Fazenda Estreito,
no local denominado Ribeirão, no Município de Patos de Minas,
matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Patos
de Minas, sob n° 11.483, a fls. 94 do livro 2-AR.

E, por fim, o último, a ser doado à Ação Feminina de Assistência
Social do 191 BPM, é constituído de área com aproximadamente
29.996,80m 2, situado no local denominado São Jacinto, no Município
de Teófilo Otôni, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Teófilo Otôni, sob o n°7.344, a fls. 214 do livro 2-Z.

A matéria está sujeita à regra prevista no art. 18 da Constituição do
Estado, que exige autorização legislativa, e no art. 17 da Lei Federal
n° 8.666, de 21/6/93, que subordina a alienação de bens da
administração pública à existência de interesse público devidamente
justificado.

Ainda sobre o assunto, devemos observar o que estabelece a
legislação infraconstitucional, em particular, o art. 538 do Código Civil,
ao conceituar a doação como o "contrato em que uma pessoa, por
liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de
outra".

O Secretário de Estado de Governo, por meio do Ofício
SCRLT/DPE/GAB n° 757/2003, manifesta-se desfavoravelmente à
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pretensão do projeto em análise, orientado pela Advocacia-Geral
do Estado, que se posiciona contrariamente a doações de imóveis
para entidades privadas, como forma de preservá-los, porque, ao
saírem do domínio público, perdem a imprescritibilidade que lhes é
garantida pela Constituição Federal, nos arts. 183 e 191, e pela
Súmula 340 do STF.

Sem a vontade de uma das partes, a autorização do Legislativo será
letra morta. Estaríamos editando lei que, embora vigendo, seria
ineficaz - isso se fosse sancionada pelo Governador do Estado ou se
fosse vetada e tivesse o veto rejeitado por esta Casa.

Há, pois, vício insanável no projeto, consistente na inocuidade da
norma. Em se tratando de ato normativo originário, emanado do Poder
Legislativo, a lei, no seu sentido estrito, tem por fim a edição de
direito, o que não é o caso.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 274/2003.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Gustavo

Valadares - Maria Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°518/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em
tela, oriundo do Projeto de Lei n° 1.730/2001, tem por escopo dar a
autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar imóvel
ao Município de Argirita.

Desarquivado, foi publicado em 4/4/2003, no "Diário do Legislativo",
e encaminhado a esta Comissão de Constituição e Justiça. Esta
baixou-o em diligência ao Secretário de Estado de Planejamento e
Gestão para que se manifestasse sobre a medida. Na posse da sua
resposta, este colegiado deverá proceder ao exame preliminar da
matéria com relação aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelece o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O objeto da proposição em tela é um imóvel urbano, situado no

Município de Argirita, constituído de terreno com área de 300m2, que
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pertencia à extinta MinasCaixa.
A autorização legislativa, instrumentalizadora do ato de doação é

determinada pelo art. 18 da Constituição do Estado e pelo art. 17, 1, da
Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição Federal e estabelece normas gerais sobre licitação e
contratos da administração pública.

Ponderamos, à luz desses dispositivos, que a alienação de bem do
Estado, afeto à atividade administrativa do Poder Executivo, tanto
direta quanto indireta, depende, além da autorização legislativa, da
existência de interesse público.

O processo está corretamente instruído com a documentação
pertinente, inclusive com a cópia da certidão de registro que identifica
o objeto da transação.

Entretanto, consultada a respeito do referido negócio jurídico, a
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão manifestou-se
contrariamente, uma vez que no imóvel encontra-se instalada a 17
Delegacia Regional de Segurança Publica.

Diante dessa informação, não nos afigura razoável o
prosseguimento da tramitação da matéria, pois a manifestação
negativa da autoridade competente sugere que, se ela for aprovada
nesta Casa, não receberá a sanção do Governador e, mais relevante
ainda, o contrato de doação provavelmente jamais será efetivado.
Dessa forma, se a lei viesse a existir, não modificaria a ordem jurídica
preexistente.

Conclusão
Mediante	o	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n°518/2003.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Maria Tereza Lara - Ermano Batista - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.271/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Bittar, o Projeto de Lei n° 1.271/2003
cria o cadastro único de organizações não governamentais e sem fins
lucrativos no Estado de Minas Gerais.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 28/11/2003, o projeto foi
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distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria, na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

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

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por objetivo criar o cadastro único de

organizações não governamentais e sem fins lucrativos que ofereçam
atendimento às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos,
aos idosos, aos portadores de necessidades especiais, aos
dependentes químicos e às famílias carentes.

A Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS - define a assistência
social como "política de seguridade social não contributiva, que provê
os mínimos sociais, realizada através de um conjunto de ações de
iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às
necessidades básicas".

A assistência social é uma ação de âmbito de proteção à família, à
maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e ao portador de
deficiência.

Há dois paradigmas distintos e complementares que caracterizam a
assistência social: o do direito, que é dever do Estado, e o da
solidariedade, que é responsabilidade ética da sociedade.

Um dos eixos estruturantes da política de assistência social é o de
um sistema descentralizado e participativo que envolve as três esferas
de governo - federal, estadual e municipal - e as entidades não
governamentais que prestam serviços de assistência social sem fins
lucrativos.

Essas entidades se mobilizam em torno das demandas da
sociedade ao setor governamental e buscam, em parceria com o
Estado, implementar programas, ações e projetos que assegurem o
acesso da população a assistência social, a fim de contribuir para a
superação da pobreza e da exclusão social.

O funcionamento das entidades de assistência social depende de
prévia inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social do
Município a que pertencem, conforme preconiza a LOAS, em seu art.
T. A ficha técnica de captação de informações das entidades é um
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dos instrumentos do controle social, que objetiva acompanhar,
monitorar e avaliar as entidades e organizações de assistência social
nos âmbitos municipal, estadual e federal.

Convém ressaltar que compete à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esporte, nos termos da Lei n° 12.262, de
23/7/96, entre outras atribuições, coordenar, desburocratizar e manter
atualizado o sistema de cadastro de entidades e organizações de
assistência social, em articulação com os municípios.

A mesma norma legal estabelece, ainda, que compete ao Conselho
Estadual de Assistência Social fiscalizar, acompanhar e avaliar a
gestão de recurso, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos
programas e dos projetos aprovados; acompanhar, avaliar e fiscalizar
os serviços de assistência social prestados pelos órgãos
governamentais e não governamentais do Estado, especialmente as
condições de acesso da população a esses serviços.

Assim, tendo em vista que o cadastro a ser criado na proposição em
tela já está previsto em legislação em vigor, julgamos meritório o
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição de
Justiça; entretanto, entendemos ser importante acrescentar emenda
ao substitutivo, a fim de dar publicidade ao cadastro das entidades de
assistência social.

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

1.271/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Dê-se ao inciso XVI do art. 9 0 da Lei n° 12.262, a que se refere o art.

l°do Substitutivo n°1, a seguinte redação:
"Art. 90 ...............................................
XVI - encaminhar à Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, anualmente, o cadastro mencionado no inciso Xl deste artigo,
bem como divulgá-lo na Internet e publicá-lo no "Diário do Executivo"
do órgão de imprensa do Estado.".

Sala das Comissões, 15 de abril de 2004.
Alberto Bejani, Presidente e relator - Marília Campos - Ana Maria

Resende.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.361/2004
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A Comissão Especial da Cafeicultura Mineira submete à apreciação

desta Casa o projeto de lei em epígrafe, que dispõe sobre a utilização
de resíduos do beneficiamento do café na torrefação e na moagem
deste.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 19/2/2004 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do ai. 188, c/c o ai.
102 do Regimento Interno.

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

Fundamentação
O projeto pretende limitar a 1% a presença de matérias estranhas e

impurezas no café destinado a torrefação e moagem. Por matérias
estranhas e impurezas, adota-se o conceito contido na Instrução
Normativa n° 8, de 11/6/2003, do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. Outrossim, o projeto estabelece penas de advertência,
multa e apreensão de mercadoria para os infratores da lei.

Produção e consumo são matérias de competência legislativa
concorrente da União, dos Estados membros e do Distrito Federal,
nos termos do art. 24, II, da Constituição Federal. Aos Estados,
incumbe suplementar a legislação federal existente para atender a
suas peculiaridades, conforme estabelece o § 2° do mencionado
artigo.

A Lei Federal n° 9.972, de 25/5/2000, determina a obrigatoriedade
de classificação dos produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos
de valor econômico, quando destinados diretamente à alimentação
humana e, nas operações de compra e venda do poder público e nos
portos, aeroportos e postos de fronteiras, quando da importação. Ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, incumbe a
classificação daqueles nos seus aspectos normativos, bem como a
supervisão técnica, a fiscalização e o controle dos produtos vegetais,
subprodutos e resíduos.

No art. 40 desse diploma, há a previsão de os Estados exercerem a
classificação dos produtos, diretamente ou por intermédio de órgãos
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ou empresas especializadas, mediante o credenciamento do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme os
procedimentos e as exigências previstos em regulamento.

No art. 80 , é prevista a possibilidade de fiscalização da classificação
feita pelos Estados, por meio de delegação de competência do citado
Ministério.

No art. 90, a lei federal trata de penalidades. São estabelecidas
penas de advertência, multa, suspensão da comercialização do
produto, apreensão ou condenação das matérias-primas e dos
produtos, interdição do estabelecimento, suspensão do
credenciamento e cassação ou cancelamento do credenciamento.

Essa lei foi regulamentada pelo Decreto n° 3.664, de 17/1112000.
Nele, promoveram-se os detalhamentos relacionados à classificação,
padronização e cadastro geral de classificação, bem como à
fiscalização, inclusive das sanções administrativas e das normas
procedimentais de aplicação de penalidades.

Na Instrução Normativa n° 8, de 2003, do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, aprovou-se o Regulamento Técnico de
Identidade e de Qualidade para a Classificação do Café Beneficiado
de Grão Cru. No item 6.1, o regulamento estabelece o percentual
máximo de 1% de matérias estranhas e impurezas permitido no café
beneficiado de grão cru. Excedendo esse limite, o produto é
desclassificado temporariamente, com impedimento de sua
comercialização, até o rebeneficiamento para enquadramento em tipo.
Nos itens 7 e 8, o regulamento cuida, com maior riqueza de detalhes,
da desclassificação do café por apresentação de matérias estranhas e
impurezas.

Como se observa, ao tratar da classificação de produtos vegetais,
seus subprodutos e resíduos de valor econômico, em especial do café
beneficiado de grão cru, a União editou legislação ampla, tendo por
princípio a uniformidade de tratamento em todo o território nacional.
Por isso, concentrou no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento a atribuição de regulamentar questões relacionadas
com a produção cafeeira, sobretudo de natureza técnica.

Minas Gerais tem um peso significativo na produção nacional de
café. De acordo com o Relatório Final da Comissão Especial da
Cafeicultura Mineira, 52 v/o dessa produção tem origem neste Estado.
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O Brasil é uma Federação, e o comércio entre as unidades
federativas deve primar por regras e normas que permitam um
intercâmbio harmonioso. Estabelecer classificações de produtos
vegetais, subprodutos e resíduos deve ser necessariamente atribuição
da União. Aos Estados, nesse ponto, cabe exercer atividades
relacionadas ao poder de polícia administrativo, vale dizer fiscalizar o
cumprimento das normas que regulam a matéria.

A lei federal prevê tal possibilidade. Dessa forma, o Estado deve
envidar esforços a fim de celebrar convênio com a União visando ao
exercício das atividades de classificação e fiscalização do café, para
inibir e coibir em Minas o uso de matérias estranhas e impurezas
acima dos limites estabelecidos nacionalmente, conforme ficou
apurado nos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Especial da
Cafeicultura Mineira.

Para compatibilizar o projeto com as normas gerais que regem a
matéria, apresentamos o Substitutivo n° 1, visando a permitir que o
assunto seja mais bem debatido nas comissões de mérito. Nele,
também estabelecemos a obrigatoriedade de o café destinado a
venda em comércio trazer informações sobre o percentual de matérias
estranhas e impurezas que contém.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.361/2004 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação, no rótulo, do

percentual de matérias estranhas e impurezas contidas no café
destinado a venda em comércio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E obrigatória a informação, no rótulo de café destinado a

venda em comércio, do percentual de matérias estranhas e impurezas
que ele contém.

Parágrafo único - Para efeito desta lei, é adotado o conceito de
matérias estranhas e impurezas contido na Instrução Normativa n° 8,
de 11 de junho de 2003, do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, ou outra norma que a suceder.

Art. 20 - A inobservância do disposto nesta lei sujeita o infrator às
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penas previstas na Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de
1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras
providências.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.392/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em
epígrafe "altera a Lei Delegada n° 43, de 2000, dispõe sobre a
indenização pela morte por acidente em serviço devida aos
dependentes de militares estaduais, de policiais civis e de servidores
da classe de segurança penitenciário e sobre o pagamento de bolsa-
educação aos dependentes destes que sejam menores de vinte e
quatro anos".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/2/2004, a proposição foi
encaminhada a esta Comissão para receber parecer preliminar de
juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c O art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A lei delegada que se pretende modificar por meio do projeto em

referência trata da reestruturação do sistema remuneratório da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, concede abono e
dá outras providências. O art. 60 da citada lei assegura indenização
securitária aos militares estaduais, aos servidores policiais civis e aos
ocupantes da classe de Guarda Penitenciário, em atividade, os quais
tenham sido vítimas de acidente em serviço que culminou em
aposentadoria por invalidez, observado o limite de R$25.000,00. O
projeto amplia esse limite para R$50.000,00.

Além disso, acrescenta novas disposições à referida lei delegada, de
modo a garantir aos dependentes legais dos agentes falecidos em
decorrência de acidente em serviço indenização equivalente ao
produto da multiplicação da remuneração fixa percebida pelo militar ou
servidor falecido, no mês anterior ao da ocorrência do óbito, pelo

rs



973
número de anos que faltaram para que completasse 65 anos de
idade. Essa indenização deverá ser paga em parcela única,
observado o limite mínimo de R$100.000,00. Para tanto, considera
como acidente em serviço "o evento danoso, verificado no
desempenho das atividades funcionais ou no estrito cumprimento do
dever legal, que resulte de causa externa, imprevista ou fortuita,
determinando, mediata ou imediatamente, a morte do servidor". A
proposição assegura, ainda, aos dependentes diretos de tais
autoridades o direito à bolsa-educação especial, no valor de R$400,00
mensais, a qual deverá ser paga até completarem 24 anos de idade.

A indenização que se objetiva garantir aos dependentes de vitimas
de acidentes fatais segue, em linhas gerais, os parâmetros
estabelecidos na Lei Federal n° 10.821, de 2003, que concede
indenização, a título de reparação de danos, às famílias das vítimas
do acidente de Alcântara. A peculiaridade da norma federal reside no
fato de ter sido apresentada pelo Presidente da República.

Inicialmente, deve-se esclarecer que tanto a lei delegada quanto a
lei ordinária são espécies normativas que constam explicitamente do
processo legislativo federal e estadual, conforme se depreende dos
arts. 59 e 63 das Constituições da República e do Estado,
respectivamente. Essas leis se enquadram no mesmo nível
hierárquico, inexistindo supremacia formal ou material entre elas. Sob
essa ótica, a lei delegada pode ter o seu conteúdo normativo
modificado por lei ordinária superveniente, sem que haja ofensa ao
ordenamento constitucional vigente. Igualmente, a lei ordinária pode
ser revogada e alterada ou, simplesmente, pode ter sua aplicação
afastada pela edição de lei delegada posterior. Nesse caso, eventual
incompatibilidade ou antinomia entre tais normas jurídicas deve ser
solucionada com base nos critérios cronológico ou da especialidade.

Todavia, a natureza da matéria regulada no projeto envolve
questões afetas diretamente ao regime jurídico dos militares e de
determinados servidores civis do Executivo, uma vez que estabelece
direito à indenização decorrente de aposentadoria por invalidez.
Nesse particular, a proposição parece afrontar a regra do art. 66, III,
"c", da Carta mineira, que estabelece a prerrogativa privativa do
Governador do Estado para dispor sobre o regime jurídico dos
servidores da administração direta, autárquica e fundacional. Este
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regime compreende o complexo de normas jurídicas referentes a
direitos, prerrogativas, vantagens pecuniárias, deveres e proibições
dos servidores em face do poder público.

Não basta a observância pura e simples da espécie normativa
adequada - se lei delegada ou lei ordinária - para inovar a ordem
jurídica. E claro que o princípio da reserva legal tem importância
fundamental no disciplinamento de determinados assuntos; mas é
necessário respeitar, ainda, as regras básicas sobre a iniciativa
reservada para a deflagração do processo de feitura da lei, que,
segundo o entendimento do STF, é uma projeção especifica do
princípio da separação dos Poderes.

A par de invadir a esfera privativa do Governador do Estado no
tocante à indenização de militares e dos demais servidores
alcançados pela dicção normativa, a proposição colide com a Lei
Complementar Federal n° 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade
Fiscal -, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Isso
porque a citada lei federal, nos arts. 15 e 16, considera "irregular e
lesiva ao patrimônio público a geração de despesa sem a estimativa
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar
em vigor e nos dois subseqüentes". Ademais, toda medida do poder
público que acarrete aumento de despesa deverá ser precedida de
declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e
compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias. A exigência de adequação entre o ato gerador de
despesa e a Lei Orçamentária Anual pressupõe a existência de
dotação específica e suficiente ou que esteja alcançada por crédito
genérico, de modo a não ultrapassar os limites previamente definidos
para o exercício.

Quanto à compatibilidade entre a despesa pública criada e o Plano
Plurianual e as diretrizes orçamentárias, é necessário haver
adequação entre a despesa e as diretrizes, objetivos, prioridades e
metas previstos nesses instrumentos normativos, conforme prescreve
o inciso 11 do § 1° do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Como se trata de normas gerais sobre finanças públicas, suas
disposições vinculam todas as entidades político-administrativas
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(União, Estados e municípios), não sendo regras de aplicação
facultativa por parte dos entes federados.

Não obstante a digna preocupação do autor do projeto com as
indenizações devidas a militares e servidores vítimas de acidentes no
exercício da função pública, entendemos que a matéria reveste-se de
dupla inconstitucionalidade, decorrente da iniciativa para a
deflagração do processo legislativo e da ausência de estimativa do
impacto orçamentário-financeiro. Tal fato nos leva a negar, no
exercício do controle preventivo de constitucionalidade, o juízo de
admissibilidade da proposição.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
1.392/2004.

Sala das Comissões, 15 de abril de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Gustavo

Valadares - Maria Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.455/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei n°
1.455/2004 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 do cigarro e similares nos locais que menciona.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/3/2004, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame objetiva alterar a Lei n° 12.903, de 1998, de

modo a acrescentar ao seu art. 30 um parágrafo nos seguintes termos:
"E vedada a prática do tabagismo por docentes, bem como por toda
pessoa que desenvolver trabalho com os alunos, em todas as
dependências a que estes tenham acesso nos estabelecimentos
escolares de educação básica de responsabilidade do Estado". O
referido art. 3 0 tem a seguinte redação: "Fica proibida a prática do
tabagismo em recinto fechado de repartição pública e de escola,
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hospital, posto de saúde ou centro de lazer de responsabilidade do
Estado".

O parágrafo que se pretende incorporar ao artigo transcrito opera
um efeito ampliativo dos termos do "caput" já que este último limita a
proibição da prática do tabagismo em recinto fechado. Com  a
alteração proposta, a vedação alcançaria também locais abertos,
desde que nesses locais se desenvolva qualquer trabalho escolar com
alunos.

Cumpre dizer que a medida proposta encontra respaldo no art. 24,
inciso XII, da Constituição da República, que autoriza o Estado a
legislar, pela via da competência concorrente, sobre proteção e defesa
da saúde.

De outra parte, a matéria tratada na proposição não se encontra sob
reserva de iniciativa, o que autoriza o parlamento a deflagrar o
processo de sua transformação em norma jurídica.

Conclusão
Ante as razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.455/2004.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Ermano

Batista - Maria Tereza Lara - Gustavo Valadares.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

1.191/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.191/2003, de autoria do Deputado Zé Maia,
que declara de utilidade pública a Casa da Sopa e Centro Espírita
Caminho da Luz, com sede no Município de São Francisco de Sales,
foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.191/2003
Declara de utilidade pública a Casa da Sopa e Centro Espírita

Caminho da Luz, com sede no Município de São Francisco de Sales.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



977
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Casa da Sopa e

Centro Espírita Caminho da Luz, com sede no Município de São
Francisco de Sales.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Maria Tereza

Lara.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.198/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.19812003, de autoria do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Poté, com sede nesse
Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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°1.198/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Poté , com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Poté, com sede nesse
Município.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Maria Tereza

Lara.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.202/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.202/2003, de autoria do Deputado Weliton
Prado, que declara de utilidade pública a Associação Mantenedora de
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Serviços Sociais dos Servidores Públicos Municipais de Uberlândia
- AMASS -, com sede no Município de Uberlândia, 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° 1.202/2003
Declara de utilidade pública a Associação Mantenedora de Serviços

Sociais dos Servidores Públicos Municipais de Uberlândia - AMASS -,
com sede no Município de Uberlândia.

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

Mantenedora de Serviços Sociais dos Servidores Públicos Municipais
de Uberlândia - AMASS -, 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 Comissões, 7 de abril de 2004.
Maria Otívia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Maria Tereza

Lara.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.210/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.210/2003, de autoria da Deputada Vanessa
Lucas, que declara de utilidade pública a Fundação Medioli, com sede
no Município de Betim, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.210/2003
Declara de utilidade pública a Fundação Medioli, com sede no

Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Medioli,
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com sede no Município de Betim.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Maria Tereza

Lara.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.215/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.215/2003, de autoria do Deputado Alencar da
Silveira Jr., que declara de utilidade pública a Associação de Proteção
à Velhice, Maternidade e Infância - APROVEMI -, com sede no
Município de Pedro Leopoldo, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.215/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à Velhice,

Maternidade e Infância - APROVEMI -, com sede no Município de
Pedro Leopoldo.

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

Proteção à Velhice, Maternidade e Infância - APROVEMI -, com sede
no Município de Pedro Leopoldo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Maria OUvia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Maria Tereza

Lara.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 15/4/2004, as seguintes
comunicações:
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Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do

Sr. Antônio Carlos de Oliveira, ocorrido em 26/3/2004, em Caldas. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra.
Cecília Cardoso da Silva, ocorrido em 13/4/2004, em Pirapora. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2004

ATAS

ATADA 12a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 14/4/2004

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata - 2a Parte

(Ordem do Dia): Registro de presença - Questões de ordem - Palavras
do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Rogério Correia; aprovação - Votação, em
turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.928; discurso
do Deputado Rogério Correia; votação secreta do veto aos arts. 70, li
e 14; manutenção; questão de ordem; votação secreta do veto ao art.
13; rejeição - Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de
Lei n° 15.927; requerimentos dos Deputados Elmiro Nascimento e
Miguel Martini; deferimento; requerimento do Deputado Miguel Martini;
aprovação; discurso do Deputado Rogério Correia; votação secreta do
veto, salvo destaques; rejeição; votação secreta dos § 1 0 e 20 do art.
1 0 ; manutenção; declaração de voto - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

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

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

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h112min, a lista de

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

P Parte
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 2 a Parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença nas galerias

dos alunos da 7a série da Escola São Tomás de Aquino, de Belo
Horizonte.

Questões de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaria de fazer

um comentário sobre uma matéria publicada hoje no "Estado de
Minas". Ela foi assinada por Alessandra Meio e diz que o contrato da
GTech pode ser suspenso, como se disse aqui ontem. Tomei
conhecimento pelos jornais de que o relatório feito pelos Auditores e
pelo Ministério Público sugere a inclusão, nos futuros contratos - e
concordo com isso -, de uma auditoria externa, mas fiquei surpreso
com o fato de eles quererem incluir o dinheiro da LEMG na conta
única do Estado. Se incluirmos os recursos de todas as autarquias no
caixa único do Estado - e isso foi feito anteriormente com a Loteria do
Estado de Minas Gerais -' quando houver um prêmio de um bilhete ou
de qualquer outro jogo, a Loteria ou o Governo poderão passar por
dificuldades. A Auditoria e o Ministério Público estão levando a coisa
para um fato político, querendo esvaziar uma autarquia. 0 comentário
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é que passarão o dinheiro da Loteria para o caixa único do Estado
porque assim o seu dirigente ou o próprio Governador não terão como
liberar dinheiro por meio dela. Sr. Presidente, estamos em um
momento difícil quanto aos jogos e não podemos deixar as coisas
irem para o lado da política. A Loteria deve ter, sim, a sua dotação
orçamentária e o seu caixa, que não devem ser vinculados ao Estado.
Aqui fica uma observação para que seja analisada pelos Deputados.
Se isso for para a política, daqui a pouco tudo pertencerá a um caixa
único, e o Governo ficará engessado em um só orçamento. Aguardo,
então, a decisão do Governo quanto a isso e espero que ela não
prejudique aqueles que estavam trabalhando e tinham contratos com
a Loteria do Estado de Minas Gerais. A abertura de outro contrato
sem reserva de mercado deve ser feita com maior objetividade e
rapidez. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, o assunto mencionado
pelo Deputado Alencar da Silveira Jr. é de interesse de todos nós, e o
Deputado tem razão em se preocupar com o fato de uma verba
destinada à área social ir para o caixa único e ficar sem controle. Não
pode haver um retrocesso diante de tantos avanços importantes
conseguidos.

Em primeiro lugar, esse contrato com a GTech vinha sendo
denunciado havia muito tempo; aliás, é um contrato antigo, de 1994,
então é evidente que precisa ser feita nova licitação. Um contrato não
pode vigorar tanto tempo sem um processo licitatório; portanto, tanto
esse quanto o contrato da Caixa Econômica Federal precisam de um
processo novo de licitação. Nacionalmente o prazo termina neste ano,
e será feita uma nova licitação, procurando-se, assim, moralizar
contratos feitos há muito tempo, os quais são aditados. Até esses
aditamentos agora estão sendo questionados.

Ontem tive a oportunidade de parabenizar a Auditoria-Geral por
esse relatório e pela possibilidade de quebrar esse contrato e fazer
uma nova licitação. Agora, fazendo coro com as preocupações do
Deputado Alencar da Silveira Jr., acho que é útil conhecermos o
relatório feito pela Auditoria. O Deputado André Quintão, a Comissão
ou a própria Assembléia Legislativa deve ter acesso a ele, mesmo
porque o Ministério Público também acompanhou todo o processo e já
há um resultado.

rÀ
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Portanto, Sr. Presidente, aproveitando a fala do Deputado

Alencar da Silveira Jr., penso que a Comissão de Trabalho, que tem
investigado o assunto por intermédio dos Deputados Alberto Bejani e
André Quintão, deve ter acesso a esse relatório da Auditoria-Geral.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, acho que a fala
do Deputado Rogério Correia deveria ser enviada a Brasília. O que
Minas Gerais está fazendo, a suspensão do contrato com a GTech,
deve ser mostrado ao Presidente Lula, para que encerre, e não
prorrogue por mais 25 meses, todo o sistema de jogos do mercado
brasileiro. O que o Governador de Minas está fazendo já deveria ter
sido feito há muito tempo, desde a renovação do contrato da GTech
com o Governo Federal. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - Concordo inteiramente com a
observação do nosso Líder do PT, Deputado Rogério Correia; aliás,
Deputado Rogério, os pontos levantados no relatório da Auditoria-
Geral são exatamente os mesmos que o Bloco PT-PCdoB apresentou
na primeira reunião pública, realizada a pedido do Deputado Alberto
Bejani, que tem sido incansável na busca de esclarecimentos acerca
desses contratos em Minas Gerais.

Podemos citar a licitação feita em 1994, que superestimou a
capacidade, o número e a meta de implantação de terminais: depois
houve o descumprimento da implantação desses terminais; depois de
seis meses desse descumprimento, foi firmado um aditivo reduzindo
em 50% a meta dessa implantação; por fim, um novo aditivo ampliou o
prazo até o ano de 2000. Ou seja, ampliaram o prazo e reduziram as
metas, beneficiando, assim, quem ganhou a licitação em 1994, cuja
meta era de 3 mil terminais. Posteriormente houve aquela polêmica da
multa e do número de terminais implantados e foi feita uma denúncia
mais grave na comissão, que era o não-recolhimento de 25% para
programas sociais, os quais constavam no contrato firmado entre a
GTech e o Governo do Estado.

Também quero fazer coro com V. Exa. sobre a importância desse
relatório e do trabalho da Dra. Celeste, da Auditoria-Geral do Estado.
Nesse sentido, já estamos encaminhando um requerimento - acho
fundamental a assinatura do Deputado Alberto Bejani, que foi o
Deputado que, em nome da Assembléia, tomou a frente dessas
investigações - convidando-a para aqui comparecer.

VAR
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Esse convite é importante para que, de viva voz, ela faça uma

explanação sobre o tema. A Assembléia já está tomando
providências, por meio da Comissão de Trabalho, sobre esse assunto,
e uma exposição da Dra. Celeste enriquecerá nossa comissão.

Outro requerimento é de solicitação do envio desse relatório para
fazermos sua análise prévia. Houve vários equívocos, em 1994, em
1996,, no último período e até no atual. Parece-me que o não-
recolhimento dos 25% se refere também à atual gestão da Loteria
Mineira do Estado. O importante é que houve apuração que gerará
ações administrativas. Parece-me que o prejuízo ao erário é muito
grande, completamente diferente da questão federal. Justiça seja
feita, há alguns anos o Governo Federal tenta sair desse
aprisionamento tecnológico da GTech, buscando fazer licitações
fatiadas, mas existe hoje, por força judicial, o impedimento do
Governo Federal realizar licitação. Houve essa prorrogação por 25
meses, que pode ser reduzida para 18 meses, mas é outra situação.
O importante é que aqui em Minas, a Assembléia está fazendo sua
parte, por meio da Comissão do Trabalho. Acho importante a
presença da Auditora nesta Casa.

O Deputado Elmiro Nascimento - Sr. Presidente, hoje teremos o
prazer de receber o Ministro Patrus Ananias nesta Casa, pessoa que
prezamos muito. E um dos Ministros mais competentes e dinâmicos
da administração do Presidente Lula e comanda a tônica de sua
administração, o combate à fome neste País, que também
aplaudimos.

Semana passada, apresentamos um requerimento endereçado ao
Presidente Lula para que ele aumente o gasto com merenda escolar
no Brasil como um todo. Hoje, o gasto, por aluno, com merenda
escolar representa R$0,13. E insignificante, isso foi determinado na
Constituição de 1988, regulamentada na administração do Presidente
Itamar Franco. Na época, a cotação do dólar era de um por um, em
relação ao real. Isso hoje está bastante defasado, e sabemos da
importância da merenda escolar para a rede pública de todo o País,
principalmente para os alunos mais carentes. Logicamente,
ajudaremos a combater a fome aumentando esse percentual,
acompanhando o aumento do dólar, melhorando a parte educacional
das crianças.
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Gostaríamos de receber o apoio de todas as bancadas desta

Casa, principalmente a do PT, que conta com vários educadores,
médicos, que sabem da importância de bem alimentar nossas
crianças. Isso representará muito no combate à fome e na melhora do
aprendizado dos alunos mais carentes no País. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que fez retirar

da pauta desta reunião os vetos às Proposições de Lei n os 15.784,
15.843, 15.852 e 15.925, apreciados na reunião extraordinária
realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à mesa requerimento do Deputado Rogério

Correia solicitando a inversão da pauta da presente reunião, de modo
que os vetos às Proposições de Lei n

o
s 15.928 e 15.927 sejam

apreciados em primeiro lugar, nessa ordem. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.928, que dispõe sobre a responsabilidade social na gestão pública
estadual, altera a Lei n° 14.172, de 15/1/2002, que cria o índice
mineiro de responsabilidade social e dá outras providências. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto aos arts. 7 0 , 11 e
14 e pela rejeição do veto ao art. 13. A Presidência vai submeter a
matéria à votação pelo processo secreto, de conformidade com o art.
261, X, c/c OS arts. 222 e 255, do Regimento Interno. As Deputadas e
os Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim"; os que
desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A fim de proceder à votação
pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ainda não registraram presença no painel que o façam
neste momento. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Trata-se do Veto Parcial à Proposição
de Lei n° 15.928, do Deputado Antônio Carlos Andrada, que é o Líder
do bloco do Governo nesta Casa. Vamos votar com o Deputado
Antônio Carlos Andrada, pela rejeição do veto, até porque o
Governador constantemente vem vetando projetos dos Deputados,
mesmo da liderança do seu próprio bloco. A caneta do Governador,
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afeita a vetos, não perdoa nem sequer aqueles que o defendem
nesta Casa, por isso estamos votando tantos vetos. Aos nossos
projetos, estamos até acostumados: o Governador sempre mete a
caneta e veta tudo, mesmo projetos em que o veto não tem a menor
lógica. Mas agora faz o mesmo com Deputados do próprio Governo,
como os Deputados Antônio Carlos Andrada e Domingos Sávio.
Assim

'
•estamos com os dois Deputados, pela rejeição desse veto.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto aos arts. 70, 11 e 14.
- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Jr. - Ana

Maria Resende - André Quintão - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Viana - Eimiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gustavo Valadares - Jô Moraes - João Bittar - Luiz Fernando
Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Mauri Torres - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Padre João - Pinduca Ferreira - Ricardo
Duarte - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé
Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 29 Deputados, votaram "não" 10
Deputados, totalizando 39 votos. Está, portanto, mantido o veto aos
arts. 70, 11 e 14 da Proposição de Lei n° 15.928. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Podemos perceber que o quórum está

bem restrito. Assim, solicito de V. Exa que peça aos membros das oito
comissões que estão em funcionamento que suspendam suas
reuniões por alguns minutos, para que possamos votar essas
matérias, após o que retornariam às Comissões. Do contrário, não
teremos condições de dar prosseguimento à votação.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto ao art. 13.
- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Adalciever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alencar

da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Biel Rocha -
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Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chicõ Rafael - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jô Moraes - João Bittar - José
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Luiz Fernando Faria -
Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Mauri Torres - Miguei Martini - Olinto Godinho - Padre
João - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério
Correia - Sebastião HeIvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do
Ferrotaco - WanderIey Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votou "sim" 1 Deputado. Votaram "não" 48
Deputados. Está rejeitado o veto ao art. 13 da Proposição de Lei n°
15.928. A promulgação. Fica, portanto, mantido, em turno único, o
Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.928, exceto o art. 13 da
referida proposição.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.927, que altera o art. 1° da Lei n° 13.722, de 20/10/2000, que
dispõe sobre o pagamento de militares, de servidores públicos e de
pensionistas do Estado. A Comissão Especial opina pela rejeição do
veto. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo
secreto, de conformidade com o art. 261, X, c/c arts. 222 e 255 do
Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Elmiro
Nascimento, em que solicita a votação destacada do § 1° do art. 1° da
Proposição de Lei n° 15.927. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini, em que
solicita a votação destacada do § 20 do art. 1° da Proposição de Lei n°
15.927. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Miguel Martini, em que solicita a votação,
em bloco, dos destaques. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Estou encaminhando, em nome do
Bloco PT-PCdoB, pela rejeição do veto mais uma vez, destacando a
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insensibilidade do Governador para com o Poder Legislativo e para
com os Deputados de sua própria base. O Deputado Domingos Sávio,
que é tão fiel ao Governo na Presidência da Comissão de
Administração Pública, teve um veto total ao seu projeto. Votaremos
pela rejeição, porque foi um trabalho importante realizado pelo
Deputado • e pelo Legislativo. Portanto, não concordamos com a
insensibilidade do Governador Aécio Neves.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto, salvo destaques.
- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alencar

da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Biel Rocha -
Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Jô Moraes - João Bittar - José
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Luiz
Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria
José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Padre João - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto
Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé
Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 4 Deputados. Votaram "não" 46
Deputados. Está rejeitado o veto, salvo destaques. A promulgação.
Em votação, o veto aos § 1° e 20 do art. l°da proposição.

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Jr. - Ana
Maria Resende - André Quintão - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jô Moraes - João
Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo
Quintão - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
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Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 34 Deputados. Votaram "não' 13
Deputados, totalizando 47 votos. Está mantido o veto aos § 1 e 20
do art. 10 da Proposição de Lei n° 15.927. Oficie-se ao Governador do
Estado. Fica, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.927, exceto os § 1° e 2° do art. 1° da
proposição.

Declaração de Voto
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, agradeço a todos os

colegas Deputados e registo a nossa satisfação, pois foi possível
manter o projeto de lei de nossa autoria, derrubando, em parte, o veto.
Isso só foi possível por meio do entendimento construído entre a base
do Governo e a Oposição.

Esse projeto vem valorizar o cooperativismo, em especial o
cooperativismo de crédito. Com essa nossa proposição, que agora se
tornou lei, asseguramos uma função social extremamente relevante a
todas as cooperativas de crédito, em particular às de crédito rural, que
hoje estão distribuídas em todo o Estado de Minas Gerais; algumas
delas são a única alternativa de instituição financeira, especialmente
em pequenas localidades.

Assim, elas passarão a ter a prerrogativa de efetuar o pagamento a
servidores públicos: professores, militares, servidores da ativa e
inativos, que agora poderão receber os seus salários por meio dessas
cooperativas de crédito, simplificando a vida desses servidores que,
às vezes, têm de se deslocar de uma cidade a outra para receberem
os seus proventos. Dessa forma, valoriza-se o cooperativismo,
simplificando a vida do servidor público.

Agradeço a compreensão e o apoio praticamente unânime dos
Deputados a essa nossa proposição. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que o Ministro Patrus Ananias

não poderá comparecer a esta Casa hoje, uma vez que deverá
atender à convocação do Exmo. Sr. Presidente da República.
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trablahos 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 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1& LEGISLATURA, EM 13/4/2004
As 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gil Pereira, Padre João e Doutor Viana e a Deputada Ana Maria
Resende, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Biel Rocha, Carlos Pimenta, Laudelino
Augusto e Ricardo Duarte. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Padre João, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir, em audiência pública, os Projetos de Lei n os 676 e
677/2003, do Deputado Leonardo Moreira, e 990/2003, da Deputada
Ana Maria Resende, que dispõem sobre a criação de pólos de
desenvolvimento da fruticultura nas regiões Sul de Minas, Zona da
Mata e Norte de Minas, respectivamente. A seguir, comunica o
recebimento da seguinte correspondência: fax do Secretário de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, indicando os Srs. Francisco
Vítor Alves, Newton Castro Moraes e Ricardo Peres Demichele,
Gerentes Regionais da EMATER-MG em Alfenas, Viçosa e Montes
Claros, respectivamente, como seus representantes nesta reunião; e
do Sr. Eduardo Lery Vieira, Subsecretário de Indústria, Comércio e
Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, justificando
sua ausência nesta reunião. O Presidente acusa o recebimento do
Projeto de Lei n° 1.391/2004, no 1 0 turno, para o qual designa como
relator o Deputado Luiz Humberto Carneiro. Passa-se à V Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres
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sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação do Projeto
de Lei n° 288/2003 no 2 0 turno, com a Emenda n° 1, apresentada pelo
relator, Deputado Gil Pereira. Passa-se à 33 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Paulo
Piau, em que solicita a realização de reunião conjunta com a
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais para debater, em
audiência pública, a aplicação e a regulamentação das Leis nos
12.503, de 30/5/97; 13.194, de 29/1/99; e 14.089, de 6/12/2001. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que
discorrerão sobre os Projetos de Lei n os 676, 677 e 990/2003.
Registra-se a presença dos Srs. Jefferson Nery Chaves, Assessor da
Subsecretaria da Receita Estadual e representante do Secretário da
Fazenda; João Nélson Gonçalves Rios, Coordenador de Relações
Externas do IMA; Pierre Santos Vilela, Consultor Técnico da FAEMG;
Dirceu Colares Moreira, Diretor-Presidente da ABANORTE; Rubem
Ramalho, Gerente do Departamento Técnico da EMATER-MG; José
Vanderlei Médice, Presidente da Associação dos Fruticultores do Vale
do Rio Pomba; e Wagner Oliveira Moreira, Coordenador da Comissão
Intermunicipal da Zona da Mata e Campos das Vertentes, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
à Deputada Ana Maria Resende, que, como autora do requerimento
que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, que fazem 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 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, 15 de abril de 2004.
Padre João, Presidente.
ATA DA 7 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 14/4/2004

Às 9h11 mm, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Roberto Ramos, Biel Rocha e Gilberto Abramo, membros da
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supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Roberto Ramos, 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 discutir e a votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Luiz Antônio
Lavorato, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Astolfo Dutra, em que
relata fato envolvendo o Presidente dessa entidade, um Cabo e um
Soldado da PMMG e solicita à Comissão o empenho na apuração do
caso e a imediata transferência desses policiais; Antônio Sérgio Souto
Bernardo, detento da cadeia pública de São João Evangelista, em que
solicita assistência médica por meio desta Comissão. O Presidente
comunica que o Projeto de Lei n° 1.281/2003, da Deputada Ana Maria
Resende, foi retirado de tramitação atendendo a requerimento
apresentado pela autora em Plenário. Passa-se à 3a Fase do Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Durval Angelo, em que
solicita seja formulada manifestação de apoio à indicação do nome de
D. Helena Grecco para o Prêmio Nobel da Paz; Mauro Lobo (2), em
que solicita seja acrescentado o nome do Sr. Ernani Campos Porto,
Prefeito Municipal de Caratinga, à lista de convidados para a
audiência pública desta Comissão que será realizada no Município de
Caratinga e seja realizada visita à cadeia de Caratinga antes da
audiência pública, para que os convidados verifiquem In loco' a
situação da cadeia e colham subsídios para o debate. 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, 19 de abril de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Rogério Correia - Célio Moreira - Mauro

Lobo.

ERRATA
Os Projetos de Lei nos 1.335, 1.336, 1338, 1.339, 1.340, 1.341,
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 21 DE ABRIL DE 2004

ATAS

ATA DA 13a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 14/4/2004

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 28 Parte

(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho;
aprovação - Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei n° 15.734; discursos dos Deputados Antônio Júlio, Mauro Lobo,
Chico Simões, Biel Rocha, Bonifácio Mourão, Adaiclever Lopes, Zé
Maia e Weliton Prado, da Deputada Maria Tereza Lara e dos
Deputado Rogério Correia, Mauro Lobo e Leonardo Quintão; votação
secreta; manutenção - Votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.898; rejeição - Votação, em turno único, do
Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.855; discursos do Deputado
Padre João, da Deputada Maria José Haueisen e do Deputado
Laudelino Augusto; votação secreta; inexistência de quórum para
votação; anulação da votação - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adaiclever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - 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 - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João -
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Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sidinho do
Ferrotaco - Wanderley Avila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h10min, a lista de

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

i a Parte
Ata

-
0 Deputado Luiz Fernando Faria, 2 1-Secretário, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2 a Parte (Ordem do Dia)

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 a Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

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

presente reunião os vetos às Proposições de Lei n os 15.784, 15.843,
15.852 e 15.925, apreciados na reunião extraordinária realizada
ontem, à noite, bem como os vetos às Proposições de Lei n os 15.927
e 15.928, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela
manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Alberto

Pinto Coelho, em que solicita a inversão da pauta, de modo que o
Veto Total à Proposição de Lei n° 15.898 seja apreciado em segundo
lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.734, que altera a Lei n° 6.763, de 26/12175, que consolida a
legislação tributária do Estado, e dá outras providências. A Comissão
Especial opina pela manutenção do veto aos itens 2.40 e 2.41 da
Tabela A do Anexo 1 e aos itens 5.10 e 5.11 da Tabela D do Anexo IV.
A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo
secreto, de conformidade com o art. 261, X, c/c os arts. 222 e 255, do
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Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados que desejarem
manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo
registrarão "não". A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram presença no painel que o façam neste
momento. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, ocupamos esta tribuna para defender Minas Gerais.
Chamo a atenção dos senhores para o raciocínio sobre esse veto do
Governo do Estado, no Anexo 1 da Tabela A. Na época do Governo
Itamar Franco, criamos esse dispositivo, por meio do qual o Governo
do Estado cobra da FENABRAN com relação aos seguros. Não sei se
• maioria dos Deputados sabe, mas o Governo tem o cadastro, emite
• guia, arrecada, fiscaliza e paga à FENABRAN para fazer isso.

Criamos um mecanismo para que o Governo possa receber também
da Federação das Seguradoras, a fim de poder pagar pelo menos o
serviço do Estado de Minas Gerais. No Governo Itamar Franco,
criamos essa taxa, mas a equipe econômica, na época, cometeu um
equívoco e cobrou R$10,00. Podem verificar nos anais desta Casa:
este Deputado falava que o valor era exorbitante. Eles conseguiram
ganhar na justiça o valor, mas não a emenda sobre as taxas. Agora, o
Governo, com a maior cara-de-pau, vem dizer que não poderia manter
esse artigo porque correria o risco de perder, mais uma vez, na
justiça.

Não conseguimos entender o que o Governo está fazendo. Na
mesma hora em que não tem dinheiro para a segurança pública, para
pôr pneus e gasolina nas viaturas policiais; em que a insegurança está
aumentando mais que no Rio de Janeiro, porque não temos polícia
nas ruas em virtude de o Governo não ter dinheiro para investir, ele
abre mão de uma taxa razoável de R$2,59. Deputado Biel Rocha, o
Governo cobra das seguradoras esse valor, mas paga para o sistema
bancário R$2,52. Na verdade, o Governo não está tendo lucro com
essas taxas.

Não consigo entender, neste momento de dificuldades financeiras, o
Estado abrir mão desse recurso. Gostaria de mostrar aos Srs.
Deputados que nós, que queremos ajudar o Governador Aécio Neves
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a diminuir o déficit do Governo, não podemos votar pela
manutenção do veto. Temos de derrubá-lo. Como pode o Governo do
Estado dizer que não tem recursos, que precisa reduzir o déficit - que
não diminuirá enquanto a dívida não for renegociada - e ao mesmo
tempo abrir mão desse valor para atender a interesses de
seguradoras, que cobram do Estado de Minas Gerais para prestar
serviços?

Queria, Deputado Alberto Pinto Coelho, uma explicação lógica,
porque essas razões do veto, realmente, 'são brincadeira". Digo
àqueles que exigiram do Governador a oposição do veto que jogaram
o Governador numa enrascada, porque ele foi induzido a assinar esse
veto.

Deputado Rêmolo Aloise, V. Exa., que conhece as finanças do
Estado mais que qualquer um nesta Casa, que sempre fiscalizou a
receita e o orçamento do Estado, poderia explicar-nos o porquê da
liberação dessas taxas para a FENABRAN. Por que o Governo não
liberou as taxas de combate a incêndio, que foram publicadas hoje de
forma irregular, já que a lei diz que ele deveria mandar as guias até o
dia 31/3/2004, mas só hoje ele soltou a resolução? Por que não
cancelou, já que estava fora do prazo? Por que cancelará a cobrança
de taxa, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, apenas para as seguradoras,
para o poder econômico que está mandando neste Estado? Por que o
Governo não está cobrando impostos e taxas daqueles que podem
pagar e está beneficiando todo este sistema econômico perverso para
o Estado de Minas Gerais? Este, sim, está sendo beneficiado.

Temos o caso da seguradora, para a qual até deveria haver uma
CPI nesta Casa, a fim de apurar o porquê de o Governador vetar. Há
alguma coisa de errado nisso. O Governo não está cobrando valor
exorbitante, como fala na oposição do veto; está cobrando uma taxa
real, lógica.

V. Exas. sabem muito bem que, enquanto estávamos aprovando
essas taxas, mostrei, por várias vezes, que os Bancos são os mais
beneficiados. Temos taxas em que o Governo cobra R$0,80 e paga
para o sistema bancário R$2,52. Então, o Governo ganhou R$0,80,
dizem os , economistas, que se esquecem de que o Governo pagou
R$2,52. E o caso do seguro, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. E isso
que queria entender.
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Enquanto estamos falando aqui, tenho certeza de que já ligaram

para o Governo dizendo que estou fazendo oposição. Não estou
fazendo oposição; estou tomando uma posição na defesa dos
interesses do Estado de Minas Gerais, e não, de interesses
econômicos de seguradoras ou de quem quer que seja, porque nós,
que estamos hoje no parlamento, assim como o Sr. Governador,
sairemos, mas o Governo ficará. Isso é que estamos questionando.

Falo aos Deputados que devemos derrubar esse veto, para ajudar o
Governador Aécio Neves. Não temos de ajudar o Governo a governar
e a arrecadar? Então, vamos derrubar o veto. Os Deputados que
votarem por sua manutenção podem ter certeza de que estarão
trabalhando contra o Governador, pois estarão tirando recurso do
Estado para entregar às seguradoras, o que está correto. Este
Governo tem ajudado muito os empresários a ganharem mais em
Minas Gerais. Entendo que cada Governo governa da forma que
achar melhor. Mas, a partir de hoje, se esse veto for mantido, o
Governo não terá direito de dizer à população que está diminuindo o
déficit, pois estará abrindo mão de receita - receita lógica, sobre a qual
o povo de Minas tem de procurar saber bem. Quem não paga o
DPVAT - que o Governo paga para as seguradoras receberem - é
multado pelo policial, para dar dinheiro à seguradora. Temos de fazer
esta reflexão e de lutar para ajudar o Governo a arrecadar, algo
esquisito para quem nos está ouvindo. Estou fazendo oposição. Se
esse veto for mantido, o caso merecerá maior fiscalização, para
sabermos como e por que o Governo está abrindo mão de
arrecadação para atender aos interesses das seguradoras. Esse é o
nosso objetivo ao encaminharmos a votação desse veto, que muito
nos indignou. O Governador foi induzido a cometer esse grande erro,,
que pode ser agora recuperado, pois podemos derrubá-lo.

Sei que o nosso posicionamento está incomodando a base do
Governo, que é submissa. Mas não é na submissão que ajudaremos o
Governador, mas com ações e posições claras e objetivas, para que
se possa entender o mecanismo do Governo. O Governador não tem
a obrigação nem tempo para analisar pequenos detalhes. Por isso tem
nesta Casa a base do Governo. Escorto os nossos colegas Deputados
a derrubarem esse veto, porque, se não, o Governo não terá direito de
dizer que não tem dinheiro para abastecer os carros da PM, pois
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estará abrindo mão de recurso que possibilitaria abastecer a PM
durante dois meses, pelo menos. Como todos sabem, a PM mantém
seu custeio de cinco anos atrás, além de ter sido reduzido em 5%.
Isso quer dizer que hoje a PM tem 10% do combustível que tinha em
1999. E o Governo está abrindo mão de receita para atender mais
uma vez o empresariado, que sempre sugou Minas Gerais,
principalmente as seguradoras. Como todos sabem, o DPVAT é uma
caixa-preta imposta ao povo brasileiro, especialmente ao mineiro.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Mauro Lobo.

O Deputado Mauro Lobo - Ouvi, atentamente, o Deputado Antônio
Júlio. Fui relator desse projeto na Comissão de Fiscalização
Financeira, O projeto realmente apresenta artigos que cobram das
seguradoras. Um deles refere-se a essa taxa pelos serviços
prestados; outro, à taxa de assistência prestada a acidentados, tanto
pelo sistema de resgate como pela rede pública hospitalar. Um grande
número de acidentes é atendido pelo Pronto Socorro. As taxas de
cobrança de assistência permaneceram.

Obviamente, havíamos discutido amplamente esse projeto com a
Secretaria da Fazenda, totalmente favorável à cobrança dessa taxa.
Antes de receberem assinatura do Governador, todos os projetos têm
de passar pela Advocacia-Geral do Estado, que entendeu já ter havido
questionamento de algo análogo. Estava sendo argüida a
inconstitucionalidade dessa cobrança.

E claro que falarão: não, esse é um outro valor. O Governador deve
seguir a orientação da Advocacia-Geral do Estado, porque eles
estudam os aspectos de constitucional idade, de juridicidade, etc.
Então, ele opôs veto a esses dois pontos. Faço essa explicação para
não parecer que o Governador, simplesmente e à revelia de qualquer
consideração, veta ou aprova determinada emenda ou projeto. A Casa
e o Governo, por meio da Secretaria da Fazenda, eram favoráveis,
mas a Advocacia teve um posicionamento, e não cabe ao Governador
questioná-lo. Do contrário, como ele, que tem a Advocacia-Geral do
Estado como órgão de consultoria e assessoria, vai contra a
proposta? Obviamente, os Deputados sabem qual a razão do veto,
pois está explicitada na mensagem do Governador, mas é importante
que a população também a conheça, ou seja, saiba que já existe um
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processo análogo tramitando na justiça.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Chico Simões.

O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, Deputados e
Deputadas, pessoas que assistem à reunião pela TV Assembléia e no
Plenário, temos de fazer aqui o levantamento da história desse veto a
uma emenda desta Casa, que teve um acordo prévio com o Governo
e total apoio e aval desta Casa. Ele foi votado por unanimidade pelos
Deputados que compõem a Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, no final do ano passado, quando o Governador do
Estado, alegando déficit fiscal e orçamentário, disse que não tinha
dinheiro para a saúde, para a educação e para a segurança e enviou
para esta Casa um tarifaço.

Também discutimos sobre o DPVAT, um seguro obrigatório. E não é
segredo para ninguém em Minas Gerais... Até porque um jornal de
grande circulação no Estado mostrou o que era o tal do DPVAT, um
acúmulo de empresas seguradoras. Muitas delas não tinham sequer
um único funcionário: são compostas só no papel e não têm endereço.
Elas possuem apenas o formato jurídico de uma companhia de
seguros e cobram uma taxa compulsória de todo proprietário de
veículo automotor. Somos obrigados a pagá-la e não vemos o retorno
disso. A imprensa mostrou que, por trás disso, existe um "p001" de
empresários que formam uma grande confraria e enriquecem com o
dinheiro que somos obrigados a pagar. Essas mesmas empresas não
assumem a responsabilidade de repor uma parcela do recurso para o
SUS e os hospitais. Isso não ocorre, o que é, aliás, motivo de ações
contra essas companhias de seguros.

Esta Casa, a mando do Governo, criou uma emenda para a
prestação dos serviços já enumerados pelo Deputado Antônio Júlio, o
cadastro e outros dados. Com essa emenda, seria cobrado de cada
proprietário de automóveis uma taxa. E, muito mais que isso, o
Estado, além de dar os dados, fiscaliza se realmente as pessoas
estão pagando regularmente esse tal de DPVAT, o seguro obrigatório.
Imaginem se essas companhias tivessem de contratar os policiais
para ficar nas barreiras fiscalizando os proprietários de veículos.
Então, por esse serviço prestado, cobraram-se quatro UFEMGs, o que
daria, mais ou menos, R$6,00, o que dá, ao ano, R$30.000.000,00.
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A justificativa da base do Governo é que o contraponto foi feito

pela Advocacia-Geral do Estado. Isso não é verdade, mas, se o fosse,
teríamos que questionar algumas coisas. Por que somente agora a
Advocacia-Geral emitiu sua opinião? Será que não foi consultada
quando a emenda foi feita? A emenda foi proposta na Comissão de
Defesa do Consumidor, sob a Presidência -da Deputada Lúcia
Pacífico, que pertence à base do Governo, e com certeza teve o aval
de toda a Advocacia-Geral do Estado e dos nossos assessores
advogados. E, de repente, a coisa muda, quando teremos um recurso
da companhia seguradora - e não do contribuinte - para o Estado,
porque, com esse veto, a situação não mudará em nada,
continuaremos pagando os mesmos R$51,00. As companhias
seguradoras é que lucrarão; o cidadão mineiro não será beneficiado
com o veto do Governador.

Algumas coincidências nos fazem pensar que houve um tráfico de
influências muito grande. O Presidente da Federação que engloba
todas essas seguradoras é João Elísio Ferraz de Campos, ex-
Deputado do PFL e ex-Governador do Estado do Paraná. O advogado
dessa entidade não é o advogado da Advocacia-Geral do Estado, mas
outro mais influente que ele: Pimenta da Veiga, um tucano de primeira
plumagem.

Na agenda do João Elísio, Presidente da Federação, consta que no
dia 27/11/2003 ele compareceu a uma audiência com o Secretário de
Fazenda, Dr. Fuad Noman, e não conseguiu seu aval. Diante disso,
usando influências, compareceu a uma audiência, no mesmo dia 27,
com o Governador do Estado de Minas Gerais, Dr. Aécio Neves,
acompanhado pelo Pimenta da Veiga. Foi aí, Deputado Antônio Júlio,
que a coisa mudou. Desrespeitam totalmente esta Casa. Não
consideram as reais necessidades do povo mineiro, alegando que não
podem fazer política pública. Enquanto isso, em Caratinga, Divinópolis
e Valadares, temos alunos da rede estadual indo a pé para a escola,
porque não têm dinheiro para o transporte escolar. E aqui, no Estado
de Minas Gerais, que presenciamos a insegurança e a situação de
miséria. Não temos combustível e a menor condição para dar
dignidade àqueles que trabalham na segurança pública, porque dizem
que não há recursos. Neste Estado, a saúde é uma calamidade: não
há medicação, mas filas e mais filas em postos de saúde e hospitais,
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além de ambulâncias rodando para lá e para cá, provocando
vítimas fatais, parque não há recursos para aplicar na saúde. Mas
abre-se mão de R$30.000.000,00 por ano para uma entidade que
usou tão-somente a influência de seus dirigentes. Volto a repetir: ex-
Deputado do PFL, ex-Governador do Estado do Paraná, e seu
advogado é Pimenta daVeiga, do PSDB: Esse é o cerne da questão.
Temos que mostrar se esse Poder existe ou não. Não temos que ser
fiéis ao Governador, mas ao Estado que representamos. O Estado
precisa de recursos e não pode abrir mão de quem pode pagar. E
principalmente este Estado, que justifica que poderia apresentar uma
ação de inconstitucionalidade. Recentemente, foi julgada uma ação de
inconstitucionalidade contra todas as taxas de segurança que somos
obrigados a pagar, e o Governador não vetou. A ação de
inconstitucionalidade contra a taxa de incêndio, cobrada e remetida
para o povo mineiro, é o verdadeiro IPTU estadual, seletivo e injusto,
cobrando duas vezes pelo mesmo serviço prestado.

Também há questionamento de inconstitucionalidade neste caso,
mas o Governador não vetou.

Na verdade, isso não tem nada de inconstitucional. O que há, mais
uma vez, é um grande tráfico de influência por parte de pessoas que
têm poder e acesso ao nosso Governador e que se esquecem das
necessidades do povo mineiro para beneficiar seus aliados, à custa do
sofrimento de cada mineiro, que foi premiado com o "tarifaço" do
Aécio. Todos nós, a partir de agora, começaremos a desembolsar
para completar os recursos do Estado de Minas Gerais.

E hora de mostrarmos o peso deste Poder, Deputadas e Deputados.
Não podemos ser um apêndice do Executivo. Não podemos ser tão-
somente alguém que cumpra de maneira irracional o que o Executivo
nos manda fazer. O que está sendo vetado aqui foi discutido nesta
Casa. O que está sendo vetado aqui foi proposto com o aval das
pessoas que assessoraram a Comissão de Defesa do Consumidor. O
que está sendo vetado aqui foi aprovado pelos órgãos técnicos e
pelos nossos advogados como sendo correto. Será que simplesmente
a vontade de três pessoas - o Governador; o Presidente da
Federação, o ex-Deputado do PFL, como disse; o Pimenta da Veiga -
nos vai colocar de joelhos, fazendo-nos trair o povo mineiro, trair as
necessidades do Estado? Desejo que isso não ocorra. Espero que
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nós, em sinal de respeito a cada mineiro que nos elegeu e em
respeito a Minas Gerais, derrubemos este veto e mantenhamos nos
cofres do Estado esses R$30.000.000,00, que são de fundamental
importância para a condução do Estado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Biel Rocha.:
O Deputado Biel Rocha - Serei breve, Sr. Presidente.

Acompanhando o encaminhamento do Deputado Chico Simões, por
que há o veto a determinada matéria? O Deputado Ricardo Duarte
lembrava outro dia que o veto se dá por dois motivos: quando há
inconstitucionalidade na matéria aprovada ou quando a matéria
aprovada vai contra o interesse público.

O que esta Casa aprovou - como bem disse o Deputado Chico
Simões, após estudo da competente assessoria da Comissão de
Fiscalização Financeira - foi a cobrança por um serviço que o Estado
presta a um órgão privado. A FENASEG, que congrega em torno de
60 seguradoras em todo o País, recebe do nosso Estado o seguro
obrigatório, o DPVAT. O Estado utiliza pessoal e equipamentos,
porque o cadastramento e a organização desses dados - e são
milhares de veículos em Minas - são feitos por meio eletrônico.
Computadores e funcionários trabalham nesse serviço, emitem
documentos, atualizam esse cadastro e fiscalizam, até para
encaminhar informações para o Documento único de Trânsito, o DUT.
Tudo isso envolve recurso público. O Estado, portanto, está prestando
um serviço a uma entidade privada. Está aí o fato gerador para a
cobrança de uma taxa. A Assembléia entendeu dessa forma. Vamos
cobrar da FENASEG pelo serviço que o Estado presta a essa
entidade privada.

O Governador vetou, Deputado Laudelino, pela seguinte razão:
existiu no passado matéria semelhante - e o Deputado Antônio Júlio
expôs bem -, que foi objeto de ação direta de inconstitucional idade.
Portanto, caso aprovada, sofrerá nova ação desse tipo. Só que a ação
direta de inconstitucionalidade passada, citada nas razões do veto do
Governador, questionava, naquela época, o valor da taxa, que era em
torno de R$10,00 e realmente não correspondia ao serviço
efetivamente prestado pelo Estado. Acontece que a emenda aprovada
na comissão e também no Plenário estabeleceu um valor bem menor,
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por volta de fl$4,00, aí sim compatível, real.

Não é razão para o veto argumentar que vai haver ação direta de
inconstitucional idade, porque ela não entrou no mérito da cobrança,
pois o fato gerador foi criado.

A ADIN era sobre o valor, que era exorbitante. Portanto, não existe
razão para vetar. Impressionamo-nos muito, porque a justificativa para
o veto poderia ser utilizada para as outras taxas, Deputado Weliton
Prado, como a taxa de prevenção de incêndio. Por que tais
argumentos só foram utilizados nessa questão da FENASEG? Então,
paira uma dúvida no ar. O Estado está perdendo. Na medida em que
presta o serviço e não cobra por isso, está perdendo. Concordo com
os Deputados Antônio Júlio e Chico Simões. Esta Casa, para ser
coerente e manter a luta pelo interesse público, deve derrubar esse
veto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão* - Encaminhamos favoravelmente à
manutenção do veto, mas gostaríamos, Sr. Presidente, de tecer
ligeiras considerações sobre os discursos dos oradores que nos
antecederam. Tenho visto manifestações contrárias ao Governador
Aécio Neves, especialmente do PT, quanto ao transporte escolar.
Ouvi agora o Deputado Chico Simões fazer referência a esse assunto,
até mesmo em Governador Valadares. Devemos ser fiéis sobretudo
aos fatos. Em Valadares, como na maioria dos municípios mineiros, o
Estado tem 36 mil alunos, sendo 24 mil no 2 0 grau - ensino médio - e
12 mil no ensino fundamental básico. Todos sabem que, de acordo
com a Constituição Federal, o ensino fundamental compete
prioritariamente ao município, e o médio, ao Estado. No entanto, a
cidade de Governador Valadares não tem um aluno no ensino médio,
porque todos estão na rede estadual. E no ensino fundamental,
obrigação do município, o Estado tem 24 mil alunos, e o município, 20
mil. Vale dizer que Minas Gerais está cumprindo as suas obrigações
com essa cidade, assim como o faz com a maioria das outras.

Quanto ao patrocínio do transporte escolar, saiu agora, no dia 29 de
dezembro, o Decreto Federal n° 13.752, assinado pelo Presidente
Lula, exatamente dois dias antes do encerramento do ano
orçamentário. Não havia possibilidade de nenhum Estado ou
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município corrigir o seu orçamento em dois dias, porque já tinha
sido votado. Portanto, não era possível colocar mais verbas para
patrocinar mais transporte escolar, como querem algumas Prefeituras,
particularmente as administradas pelo PT. Portanto, em Governador
Valadares, como na maioria dos municípios, não houve tempo para
assinar o convênio em dois dias, como queria a Presidência da
República. No entanto, o Governador Aécio Neves já assinou o
convênio, remetendo mais de R$1 00.000,00 para o transporte escolar.
Governador Valadares, que teve um aumento de alunos, terá cerca de
R$600.000,00 a mais. Então, não se justifica, em hipótese alguma, o
Sr. Prefeito de Valadares não continuar dando assistência ao
transporte escolar dos alunos, inclusive os do 2° grau. Até porque,
pelo ditame constitucional, o ensino, do 1° ao 3° graus, é obrigação de
todos os Poderes públicos, com diferenças apenas nas prioridades.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes - Caro Presidente, Srs. Deputados,
subimos nesta tribuna para defender o Estado de Minas Gerais. Abrir
mão dessa receita de R$30.000.000,00 é nada mais, nada menos,
que deixar, por exemplo, de comprar 1.000 viaturas policiais tipo Uno,
ao preço de R$30.000,00 cada.

O maior problema do Estado hoje é a segurança pública.
Poderíamos dar uma viatura a cada município e aproximadamente
200 viaturas novas para Belo Horizonte e avocar o princípio da Lei de
Responsabilidade Fiscal de que o público não pode, em momento
nenhum, abrir mão da receita. Isso passa a ser também uma receita
de R$30.000.000,00.

Portanto, caros parlamentares, em defesa de Minas Gerais, em
defesa do nosso povo, em defesa do Governador Aécio Neves, que
quer aumentar a arrecadação do Estado, votamos pela derrubada do
veto. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Zé Maia.

O Deputado Zé Maia* - Sr. Presidente, é importante destacar que
este parlamento aprovou duas taxas relativas ao trabalho prestado
pela FENASEG. Uma é sobre o atendimento que o serviço público do
Estado presta aos acidentados em favor das seguradoras. A segunda
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é sobre o resgate. Quando alguém é acidentado na rodovia, o
Estado, por meio de seu serviço público, faz o resgate da pessoa até
o hospital. A seguradora faz o pagamento dessa taxa para os cofres
de Minas Gerais.

Quanto à terceira, que está sendo examinada e discutida nesta
oportunidade, o veto deu-se porque essa questão esta' "sub judice",
sob a apreciação do Poder Judiciário. Se já há essa discussão na
justiça, até em respeito à harmonia entre os Poderes, é lógico que o
Governo irá esperar a decisão judicial. Se a justiça for pela não-
aprovação dessa taxa, não se justificará essa cobrança, porque, se a
taxa for cobrada e depois houver decisão judicial contrária, o Estado
terá de devolver o dinheiro para a FENASEG. Isso seria um desastre
do ponto de vista contábil, orçamentário. Temos de esperar que o
Poder Judiciário dê uma decisão sobre essa questão para, depois,
voltarmos ao debate da cobrança ou não dessa taxa. O veto justifica-
se plenamente até em respeito ao Poder Judiciário. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - E brincadeira, como disse o Deputado
Biel Rocha! Por que nas outras taxas, como na taxa de incêndio, não
utilizaram os mesmos argumentos? O IPVA aumentou mais de 100%.
Mesmo na época da inflação galopante dos Governos passados, era
impossível chegar a esses índices, prejudicando justamente aqueles
que trabalham, que têm moto, por exemplo, e beneficiando as
locadoras, que tiveram 50% de desconto no IPVA e no licenciamento.
Esse foi o grande presente que as locadoras, amigas do Governo,
receberam no final do ano.

Especificamente com relação a esse veto, da maneira como está
queremos abortá-lo, porque isso nos causa indignação. Hoje, foram
publicadas, no Diário Oficial, normas para regulamentar a taxa de
incêndio, a qual entendemos ser totalmente inconstitucional, ilegal e
imoral. Esta Casa deveria entender assim o projeto que está sendo
votado.

Como o Deputado Bonifácio Mourão abordou a questão do
transporte escolar, não poderia deixar de falar, com todo o respeito,
que, infelizmente, tanto o município quanto os Governos Estadual e
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Federal não vêm cumprindo sua responsabilidade.
Quero dizer, Deputado Mourão, que a questão dos alunos do ensino

médio é obrigação do Estado. Alguns Prefeitos estão sendo
processados por improbidade administrativa por transportar alunos da
rede estadual. No ano passado, o Governador do Estado cortou
recursos para transporte escolar das 50 maiores cidades do Estado,
como Governador Valadares, Uberlândia, Uberaba, Montes Claros, e
outras.

Hoje, pela manhã, assistimos, no Bom-Dia Minas, uma matéria
sobre a cidade de Montes Claros, mostrando uma sala de aula com 40
alunos no início do ano, mas hoje com 12 alunos, porque eles não têm
condições de pagar o transporte escolar, e o Estado não cumpre com
suas obrigações. Defendemos o passe livre para os estudantes como
forma de garantir o acesso à escola, diminuir a evasão e ajudar no
orçamento familiar.

Estamos cansados de tanta taxa. Houve o tarifaço do Aécio, no ano
passado. Conseguimos impedir a cobrança de várias taxas. O
Governador queria cobrar até para chamar a polícia. A população de
bem ficou indignada com essa cobrança. Conseguimos impedir
também o aumento do IPVA para veículos a álcool. Infelizmente,
passou para motos e utilitários. Entramos com uma ação de
inconstitucionalidade para a taxa de incêndio e esperamos ter êxito.
Minas Gerais é o Estado da Federação que mais cobra taxas. Aqui se
arrecada mais taxas que nos 22 Estados da Federação mais o Distrito
Federal. Um grande número de empresas está saindo do Estado
porque não agüenta pagar a carga tributária. Infelizmente, o
Governador não está cumprindo o seu compromisso de campanha,
quando disse que não deixaria nenhuma empresa sair de Minas
Gerais. Não é o que estamos vendo. Um grande número de empresas
está deixando o Estado. A reforma tributária do Governador, que seria
para incentivar, para gerar emprego e renda, não está acontecendo.
Estamos vendo, sim, a criação de novas taxas que penalizam a
população de Minas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a
Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, não poderia deixar
de registrar nesta Casa que não se justifica a dispensa de receita,
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especialmente vindo da Federação Nacional de Seguradoras.
Basta registrar que sabemos o número expressivo de escolas, e ainda
temos muitos prédios escolares com problemas sérios, que precisam
ser reconstruídas, com reformas elétrica e hidráulica.

Um outro exemplo é a própria merenda escolar para o ensino médio,
queé um grito dos estudantes. Muitos vão diretodo trabalho para a
escola, não tendo alimentação suficiente. Queremos deixar registrado
que não se trata de taxa que será paga pelo contribuinte,
individualmente, mas pela Federação Nacional de Seguradoras, que
tem condição de contribuir com o Estado, possibilitando um maior
investimento. Quero citar, especificamente, a educação no Estado de
Minas Gerais.

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

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, também faço questão
de encaminhar favoravelmente à derrubada desse veto, como já
fizeram vários Deputados do PT e do PMDB.

O Deputado Biel Rocha comentava comigo e, com toda razão,
afirmava que, de todas as taxas criadas pelo Governador Aécio
Neves, essa é a única que o povo não iria pagar. O povo irá pagar
todas as demais, caso não ganhemos o processo na justiça. Sabe-se
que nós do PT e do PCdoB entramos na justiça contra a criação
dessas taxas, e esperamos por uma vitória. Todas essas taxas foram
criadas para o povo pagar: a taxa de incêndio, da polícia, do carro e
da moto da polícia, do IPVA, enfim, todas caem direto no bolso do
povo. Somente essa seria destinada aos cofres da FENASEG, que é
uma mina de dinheiro, como todos sabem.

Porém, como em um passe de mágica, o Governador vetou
exatamente essa, como se o Estado não precisasse de
R$30.000.000,00 ao ano. No entanto, alega não ter dinheiro para
colocar gasolina em viatura policial, como bem disse o Deputado
Antônio Júlio. Ademais, diz que não tem dinheiro para a UEMG, para
a saúde, para as questões constitucionais, para nada. Aliás, só tem o
dinheiro que vem do Governo Federal. Esse é o único dinheiro que se
aproveita. Agora, veta exatamente, Deputadas e Deputados, a única
taxa que o povo não iria pagar e que a FENASEG pediu-lhe para
vetar. Como a FENASEG fez esse pedido?
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Se os senhores olharem, como disse o Deputado Chico Simões,

o "site" da FENASEG, verão que o Presidente teve duas reuniões:
uma no dia 20, com o Dr. Fuad Noman, que esteve lá para conversar
sobre o assunto das taxas que estavam sendo criadas na Assembléia
Legislativa, pois - a FENASEG estava preocupada. Como não
conseguiu bons resultados, esteve, no-dia 27 de novembro, com o
próprio Governador Aécio Neves, acompanhado do então Ministro
João Pimenta da Veiga. Trata-se de um tucano de bico grande e
advogado da FENASEG. O poder de convencimento do Sr. Pimenta
da Veiga foi, portanto, grande. Esse negócio é um pouco semelhante
ao caso do "batom na cueca", ou seja, difícil de explicar. E isso o que
podemos verificar nessa questão.

O Deputado Mauro Lobo, homem de bondade e pureza enormes,
disse que esse é um problema da Advocacia-Geral do Estado, mas
entendo que é da advocacia da FENASEG, "vide" solicitação do Sr.
Pimenta da Veiga. A argumentação de que existe um problema
jurídico não procede. O Deputado Dalmo é um jurista que sabe das
coisas e, mesmo sendo muito amigo do Governador Aécio Neves,
sabe que o problema de estar "sub judice" cabe a todos. Por exemplo,
a taxa de segurança pública.

Vou dar uma notícia nova: existem, no Supremo, duas liminares -
uma do Pará e outra do Ceará - contra qualquer taxa de segurança
pública. Na quarta feira da semana passada, Deputado Dalmo, o
Supremo decidiu, em caráter definitivo, e não como liminar, quanto ao
caso do Ceará, ação contrária à taxa de segurança pública. Portanto,
a jurisprudência está formada. Estamos esperando a decisão do
Tribunal de Justiça. Se por acaso não for favorável, iremos recorrer ao
Supremo.

Tranqüilizo o povo mineiro, dizendo que nós, do PT, e o PCd013
continuamos com nossa ação , na justiça. O PMDB, quanto a isso,
também pode ficar tranqüilo. E claro que precisamos estar atentos,
mas, ao que tudo indica, o "tarifaço" não vingará, porque a justiça
acabará com ele.

A única tarifa que poderia vingar era exatamente essa que ele vetou,
porque não era inconstitucional. Havia uma inconstitucionalidade por
conta do valor de R$110,00, que o Supremo dizia ser muito alto, mas
que foi reduzido para 2 UFEMGs, aproximadamente R$6,00. Houve



1011
uma diminuição expressiva. Era possível que essa fosse aceita
pelo Supremo. E é justa, uma vez que o Estado presta serviço à
FENASEG e cobra dela por isso. Deputados, o Governador Aécio
Neves não foi justo, deixando o Estado trabalhar de graça para a
FENASEG, com dinheiro público. Não foi justo com o povo e não foi
justo, ao fazer a cobrança daquilo que devia à FENASEG. Não sei
qual argumento o Sr. Pimenta da Veiga usou para convencer o
Governador Aécio Neves. Não foi a Advocacia-Geral do Estado que
convenceu o Governador, porque, se assim fosse, ele teria vetado
tudo, nem taxa teria mandado, já que existe o risco de perder na
justiça todas as demais. Essa, penso eu, seria a menos arriscada.
Quer arriscar com aquelas que o povo pagará, quando devia arriscar
com o que será pago pela FENASEG. O contrário não é razoável do
ponto da vista ético e de justiça social. Exatamente essa que o povo
não paga, o Governo não banca para ver o que dará no final.

Nosso encaminhamento é pela derrubada do veto. Reforço as
palavras do Deputado Antônio Júlio. Estamos aqui reforçando o
Estado, papel que deveria caber primeiramente ao Governador. E
importante ter R$30.000.000,00 a mais no caixa do Estado. Esse
fortalecimento do caixa é importante para a gasolina, para a Polícia
Militar, para o plano de carreira dos professores, para a verba da
saúde pública, para o SUS, para a UEMG que está sem verba, para
as estradas, para a FAPEMIG. As necessidades e carências são
enormes. Não se pode abrir mão de R$30.000.000,00 dizendo que se
pode perder no Supremo. Podem-se perder também as outras.

O que esperamos da justiça é que cumpra aquilo que o Supremo já
decidiu de forma definitiva. Taxa de segurança pública não pode ser
cobrada, porque já faz parte dos impostos pagos, e não se pode, com
taxas, cobrir aquilo que é objeto dos impostos já pagos. E o setor de
segurança pública é muito nítido com relação a isso. A decisão que o
Supremo deu foi essa. As duas liminares já existentes, no Pará e no
Ceará, foram agora confirmadas com o julgamento definitivo da ação.
A nossa ação, do PT e do PCdoB, já está no Ministério Público, para
que opine, de forma definitiva, se o povo deve ou não pagar as
demais taxas. Esperamos que o Ministério Público possa
compreender o que o Supremo já entendeu, e que possa também o
Tribunal de Justiça, em seguida, baseando-se nas decisões do
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Supremo, julgar contrariamente às taxas que o povo teria de
pagar, que não são poucas e que já estão sendo preparadas.

Hoje, o diário oficial já publicou alguns encaminhamentos
preparatórios para a cobrança do "tarifaço", realocando o produto
deste.

Povo mineiro, cuidado, pois podem estar chegando a sua residência
as boletas de pagamento da taxa de incêndio, que deverá ser paga,
mesmo que a casa não pegue fogo. Trata-se apenas de taxa de
prevenção contra incêndio. Se a casa pegar fogo, o Governo não
restituirá o dinheiro, porque não se trata de seguro. Realmente é algo
maléfico. Esperamos tranqüilizar o nosso povo dizendo que essa lei
não passará. Temos a certeza de que a justiça fará com que essas
boletas não cheguem até nós. Se chegarem, não paguem, pois a
justiça, em breve, dará sinalização contrária a esse absurdo da taxa
de prevenção de incêndio.

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, invoco o art. 164 do
Regimento Interno, pois fui citado pelo Deputado de forma que
considerei desairosa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento
Interno, o Deputado Mauro Lobo.

O Deputado Mauro Lobo* - Deputado Rogério Correia, quando V.
Exa. fala: "O Mauro, com a sua pureza.... Nesta Casa não há
ingênuos. Não apenas aqui, mas também no Congresso, no Governo.
Há escritores brasileiros famosos que criaram personagens ingênuos:
a velhinha de Taubaté, do Veríssimo; Jeremias, o bom, do Ziraldo;
Eremildo, o idiota, do Elio Gáspari. Mas, em nosso meio, não
encontramos essas pessoas, nem nesta Casa nem em Ministério de
Estado. Quer dizer, não existem aqui ingênuos, que desconhecem o
que acontece ao seu redor. Buscamos uma explicação sobre o
assunto.

Gostaria apenas de fazer uma retificação, pois V. Exa. afirma que
essa é a única cláusula de cobrança que não se refere ao povo. Mas
não, permanece a cobrança da FENASEG pelo atendimento dos
serviços de ambulância - resgate - e pelo atendimento dos hospitais
públicos, que, obviamente, não é do povo.

Sr. Presidente, eram essas as considerações que gostaria de fazer.
0 Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
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Deputado Leonardo Quintão.

O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, muito obrigado.
Senhoras e senhores, infelizmente, o Estado de Minas Gerais está
sofrendo com a falta de recursos financeiros. Pela transparência do
Governador Aécio Neves, em nosso orçamento foi previsto déficit de
R$1.400.000.000,00. No início do Governo, havia déficit de
R$2.000.000.000,00. Portanto, o déficit está sendo: reduzido. Creio
que em mais um ou dois anos, ainda no mandato do Governador
Aécio Neves, não haverá déficit, e o Estado estará pronto para novos
investimentos.

No caso do Projeto de Lei n° 15.734, nossa polícia hoje, como todas
as polícias do Brasil, necessita de investimentos pesados, de
reestruturação, viaturas, armamentos, investimentos em seus
sistemas de inteligência. E esse veto atrapalhará esses investimentos.
Por isso eu, membro do PMDB, assim como todo o meu partido,
encaminhamos. Anteriormente, os Deputados Adalclever Lopes e
Antônio Júlio solicitaram a derrubada desse veto. Assim fazemos para
que Minas Gerais possa receber investimentos em infra-estrutura,
para que o Governo do nosso Estado possa ter novamente
equipamento e estrutura, para que a nossa polícia possa ter infra-
estrutura de combate ao crime.

Nas estatísticas dos últimos dez anos, Sr. Presidente, o crime em
Minas Gerais aumentou 190%. Infelizmente, senhoras e senhores, em
comparação com Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro e sua guerra
civil, Minas Gerais foi o Estado onde o crime mais aumentou. Por isso
encaminho a votação pela derrubada do veto, para que, na
Assembléia Legislativa, façamos justiça ao Estado de Minas Gerais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto.
- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro
Silva - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Pastor
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George - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Jayro Lessa - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Padre João - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia -
Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 25 Deputados. Votaram "não" 20
Deputados. Houve 1 voto em branco, totalizando 46 votos. Está,
portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei
n° 15.734. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.898, que dispõe sobre assentos preferenciais para pessoas com
dificuldade de locomoção nos veículos de transporte coletivo
intermunicipal. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto,
de conformidade com o art. 261, X, c/c os arts. 222 e 255, do
Regimento Interno. A Presidência dará início ao processo e, para
tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus
lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados

Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel
Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Pastor George - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Maria
José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Padre João - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sidinho do Ferrotaco -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votou "sim" 1 Deputado. Votaram "não" 42
Deputados. Houve 2 votos em branco. Está, portanto, rejeitado, em
turno único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.898. A
promulgação.
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Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°

15.855, que altera dispositivos da Lei n° 12.812, de 28/4/98, que
regulamenta o parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado,
o qual dispõe sobre a assistência social às populações de áreas
inundadas por reservatórios e dá outras providências. A Comissão
Especial opina pela manutenção do veto. A Presidência vai submeter
a matéria à votação pelo processo secreto, de conformidade com o
art. 261, X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. As
Deputadas e os Deputados que desejarem manter o veto registrarão
"sim" e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A fim de
proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às
Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram presença no
painel que o façam neste momento. Com a palavra, para encaminhar
a votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Serei breve, pois fizemos um acordo para
conseguir o apoio dos colegas para a derrubada do veto. Há um
consenso entre muito colegas.

Faço um apelo aos colegas, diante dos grandes problemas
enfrentados pelos atingidos por barragens. A justificativa do veto do
Governador é a possibilidade de trazer conflitos, mas, ao contrário, a
proposição de lei pede, sobretudo no art. 3 0 , que, ao invés de o plano
de assistência social ser apresentado na licença de instalação, seja
apresentado antes da licença prévia, juntamente com o estudo dos
impactos ambientais e o relatório dos mesmos impactos, o conhecido
EIA-RIMA.

A derrubada desse veto é uma conquista para os empreendedores,
porque saberão, com clareza, qual será o custo do empreendimento.
Percebemos que, ao longo do empreendimento, os atingidos são
enganados em relação à dimensão do impacto social e ambiental.
Inicialmente, o estudo diz que são 500 atingidos e, quando o
empreendimento já está em andamento, percebem que são 700 ou
800 atingidos. O plano de assistência social é justamente o relatório
que assegura um consenso entre os atingidos, os empreendedores e
o Estado, por meio da Secretaria de Assistência Social, também da
FEAM.

Solicito aos colegas Deputados que derrubem esse veto do
Governador, porque será um bem para todo o Estado de Minas
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Gerais. A taxa foi mantida e, assim, houve uma coerência de
arrecadação. O próprio projeto de lei é algo novo, trazendo uma
pequena taxa justamente para subsidiar o Conselho Estadual de
Assistência Social - CEAS - na elaboração de um estudo
pormenorizado sobre os impactos e um justo plano de assistência
social.

Mesmo com o empenho do Líder Alberto Pinto Coelho e das
secretarias, não chegamos a um consenso. Estudamos de forma
exaustiva, e insisto que há um equívoco, porque, ao antecipar a
apresentação do plano de assistência social, não haverá nenhum
ônus para o empreendedor, pois, de qualquer maneira, ele terá de
apresentá-lo. A proposição de lei, no seu art. 30 , pede a antecipação
da apresentação do plano. E, no art. 40, pede que o relatório e o
estudo de impacto ambiental sejam encaminhados para a Prefeitura,
para a Câmara Municipal e para o Ministério Público, para que, no
momento da audiência pública, a sociedade saiba, com clareza, toda
a dimensão do empreendimento e não seja enganada numa audiência
pública feita a toque de caixa.

E eles ficam iludidos porque acham que o empreendimento vai gerar
emprego e trazer um grande benefício econômico.

Nós e vários outros parlamentares, como os Deputados José
Henrique, Doutor Ronaldo e Márcio Passos, temos ido ao local e
constatado o drama dos atingidos, até no intuito de amenizar conflitos.
Esta Casa tem tido a preocupação de amenizar o sofrimento dos
atingidos, porque eles não são respeitados pelo empreendedor.

A antecipação desse plano de assistência social, portanto, ameniza
os conflitos. Não é da forma que está posta na justificativa do veto,
para provocar conflitos. Não concordamos com a justificativa do veto e
pedimos aos colegas que o derrubem em favor do povo de Minas
Gerais. Quem está aqui de fato está representando o povo de Minas
e, por questão de coerência, deve derrubar o veto. Obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a
Deputada Maria José Haueisen.

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, quero dar
continuação à fala do Deputado Padre João, embora ele tenha
defendido, e muito bem, a derrubada desse veto. Diz o ditado popular
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que o combinado não sai caro. O que temos constatado ao longo
da história das barragens, sobretudo das hidrelétricas, é que depois
que as pessoas já sofreram e que a água está quase chegando a
suas casas é que se começa a discutir o problema, para em seguida
se fazer alguma coisa por elas.

Sabemos que houve um avanço, mas ainda é muito- pouco em
relação ao que o povo precisa. Concordo com o Deputado Padre João
quando diz que não aumentariam em nada os custos da barragem se
fosse discutido com o povo, em audiência pública, o que é o mínimo
para cada um ter segurança em sua vida futura. As pessoas
precisavam saber em que lugar morariam, que porção de terra teriam
para a área privada da sua casa e também para um quintal, um local
para expandir a sua lavoura, e isso não acontece.

Temos visto que, quando há a construção de uma barragem, as
pessoas acabam recebendo uma casa. Em geral, podem ser
consideradas casas boas, se comparadas com a tapera que essas
pessoas habitavam. Entretanto, são casas que não trazem felicidade e
dignidade aos seus moradores, porque são impróprias à vida dessas
pessoas e não suprem as suas necessidades.

Em Salto da Divisa, por exemplo, foi construída a Usina de Tapebi e
se desmanchou o Tombo da Fumaça, numa estranha votação que
aconteceu nesta Casa. Vimos as casas de alvenaria que lá foram
construídas, que substituem plenamente as choupanas onde as
pessoas moravam. Só que todas as janelas das casas eram de vidro.
Que condição aquele povo tinha para colocar cortina nas janelas e
diminuir a entrada da luz do sol todo o tempo, já que não tinham nem
cama, nem mesa, nem cadeira?

Na primeira pedrada de uma criança, a janela caía e não era
reposta. Então, as pessoas ficavam ali, com a casa aberta. Graças a
Deus, é uma região em que a violência não é a mesma das Capitais.
Mas as pessoas não podiam substituir as vidraças de suas casas.
Mais ainda: era apenas a casa. Foi construída uma lavanderia ao
lado, para substituir toda a beira do rio onde as lavadeiras ganhavam
a vida. Essa lavanderia tinha três ou quatro tanques, duas ou três
tabuinhas que eram colocadas em quitinete ou numa casa qualquer,
para as lavadeiras que tinham todo o espaço na beira do rio, mas
foram obrigadas a viver confinadas ali. Os pescadores perderam o seu
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ganha-pão, e os que buscavam areia no rio perderam esse direito,
porque o rio desapareceu. E lá estavam eles numa casa que pode ter
lhes causado impacto num primeiro momento, mas onde não se
sentiam felizes, porque não tinham trabalho nem condições de
moradia. Fizeram uma quadra para a meninada jogar bola sob um sol
escaldante - lazer a que todos tinham acesso. Antes, na beira do rio,
tinham as árvores e podiam pescar.

Vemos, Sr. Presidente, que existe insensibilidade muito grande das
empreiteiras ao construírem as barragens. Consideram como
secundários os que viverão no local posteriormente. Hoje tivemos uma
reunião demorada com o Líder do Governo nesta Casa. Agradecemos
ao Deputado Alberto Pinto Coelho, que nos escutou. Juntamente com
os técnicos e assessores desta Casa, mostraram-nos a importância
de se respeitarem as pessoas, e que, da maneira como as coisas
estavam sendo feitas, não haveria danos. Não concordamos com isso.
Fomos vencidos, mas não convencidos. Gostaria que aqueles que nos
ajudarão a avaliar esse veto do Governador coloquem-se no lugar de
um atingido da beira do rio, que perdeu o que tinha - sua casinha,
suas árvores frutíferas e suas raízes. Todos sabemos da casa em que
nascemos e vivemos durante anos. Receber depois, como
recompensa, uma casa de alvenaria, sem um palmo de quintal e sem
emprego, é realmente difícil. Entendemos perfeitamente que não
haveria prejuízo algum para os empresários, antes da licença prévia,
quando da discussão com o povo, que fossem, de fato, esclarecidos
os direitos e o que as pessoas receberiam. Pergunto: qual é o objetivo
da audiência pública, quando da implantação de uma usina
hidrelétrica? É para mostrar às pessoas que perderão, mas que
também terão recompensas. Vemos constantemente que a perda é
sempre muito maior que o ganho e a vantagem. Não custaria nada
para essas empresas que constroem usinas hidrelétricas de
R$50.000.000,00 ou R$60.000.000,00 - sei lá o valor -, e que depois
faturarão alto com o empreendimento, oferecerem condições dignas
de vida aos que são obrigados a viver no local. Antes mesmo da
licença prévia, isso deveria ser discutido. Cada um deveria saber, de
antemão, o que iria receber. Mais uma vez eu garanto: o que fosse
combinado não sairia caro. Negócio bom é aquele em que todas as
partes saem satisfeitas, cada uma entendendo que foi recompensada.
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Na situação dos atingidos, não é isso o que acontece. Eles
sempre saem magoados e feridos depois que as barragens são
construídas. E, então, são empurrados de qualquer jeito.

Como disse o Padre João, ai é que as coisas encarecem, porque,
quando a, pressão popular é muito grande, as empreiteiras são
obrigadas a recuperar as casas, a fazê-las dei novo, a desmanchar,
como aconteceu em Candonga. As casas foram construídas com um
barranco de todo o tamanho ao lado ou no fundo. Qualquer chuva
alaga a casa; a terra corre e entra nas casas. São casas boas, com
taco, feitas com toda a modernidade. O engenheiro que as construiu
pensou: "Não sou eu quem vai ficar aqui agüentando esse barranco e
essa chuva que vai descer." Mas o barato sai caro, pois tem de fazer a
mesma casa duas, três vezes.

Pedimos aos Deputados presentes que sejam sensíveis a esse
projeto, que garante aos atingidos o conforto que todos queremos e a
que temos direito. Nada nos faz sofrer mais que morar num ambiente
que não nos agrada, numa casa que não nos dá tranqüilidade, onde
não estão as nossas raízes. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augus to* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
a Deputada Maria José Haueisen propôs que nos coloquemos no
lugar dos atingidos por barragens. Penso que isso seria o ideal. Se
ficássemos ali três, quatro meses, entenderíamos todo o sofrimento
que esse povo tem passado.

Não vou repetir o que já foi falado, mas apenas fazer uma reflexão.
Ficou claro, até nas discussões que tivemos anteriormente, que está
em jogo uma concepção política, uma concepção de desenvolvimento
"versus" crescimento econômico - que é importante, mas o
desenvolvimento tem de ser sustentado, com justiça social. Muitas
vezes, o crescimento econômico é inconseqüente e tem produzido
miséria e angústia para o nosso povo.

Hoje à tarde, participamos, no Banco do Brasil, do lançamento do
Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável. Foi muito
interessante. Um palestrante disse, com muita ênfase, que os
pequenos - como o artesanato da zona rural, da periferia e das
grandes cidades -, neste País, produzem e movimentam um valor
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econômico maior do que as grandes empresas. O artesanato no
Brasil movimenta muito mais dinheiro que a indústria automobilística.
A indústria automobilística recebe créditos e mais créditos, e o
artesanato quase não recebe.

O Governo de Lula e de José Alencar tem a proposta de investir no
pequeno, que, aliás, é menos inadimplente. Os grandes fazem
empréstimos e não pagam. Os pequenos pagam muito mais. Cito
esse exemplo para mostrar como é a discussão de concepção
política. A proposta do Deputado Padre João e da Deputada Maria
José Haueisen é para melhorar a construção de barragens, a fim de
resolver a questão dos seres humanos, de famílias inteiras.

Vou contar um fato interessante ocorrido no Japão. Não queremos
tanto ser Primeio Mundo? Há 12, 15 anos estava para ser ampliado
um aeroporto numa cidade japonesa. Tinham de desapropriar alguns
pedaços de terra. Um senhor de aproximadamente 80 anos não quis
sair da sua terra, dizendo que nascera ali e que ali queria ficar. Ele foi
respeitado. O empreendimento foi adiado para respeitar uma pessoa
idosa, porque ela tinha o direito de nascer e morrer naquele lugar.
Talvez não precisemos chegar a esse ponto. Vamos conversar; vai ter
a indenização. O que pedimos, e o que o projeto propõe, é antecipar
urna etapa para a apresentação do plano de assistência social.

E obrigação do Estado defender os mais fracos. Esse projeto visa a
antecipar, para evitar aborrecimentos e transtornos, respeitando a
pessoa humana, a família. Existem casos até de demência de
pessoas que são tiradas das suas terras. Elas ficam sem o chão em
que nasceram e até sem o chão existencial.

Hoje está fazendo um mês que estivemos na Praça da Liberdade
com os atingidos por barragens. O dia 14 de março foi o Dia Nacional
de Luta dos Atingidos por Barragens. Ali, ouvimos vários testemunhos
das pessoas angustiadas com o que estão passando. A proposta é
antecipar uma etapa para a apresentação do plano de assistência
social, que tem de ser feito de qualquer maneira na segunda e na
terceira etapa. Estamos propondo que se antecipe uma etapa. O que
há de errado nisso? No dia da manifestação, estávamos questionando
o Governador, que tinha vetado. Mais tarde, numa reunião,
descobrimos que o Governador vetou a pedido das Secretarias de
Desenvolvimento Social e de Meio Ambiente. Chegamos a comentar
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sobre isso. Depois descobrimos que foi para evitar a fuga dos
empreendedores. Eles estavam com medo de os empreendedores
pensarem haver muito empecilho para o licenciamento. Ficamos
preocupados. Será que os empreendedores não são pessoas
inteligentes, responsáveis, que têm compromisso social? Temos de
ajudá-los aamadurecer, a pensar na questão social, nem que atrase o
empreendimento. Mas isso não vai acontecer, vai até apressar o
projeto porque evitará conflitos, evitará situações constrangedoras a
muitas famílias.

Outro argumento usado pelos representantes do Governo foi que o
problema estaria no CEAS, o conselho que estabelece, vota e aprova
o plano de assistência social. Foi até falado que falta verba para que o
CEAS mande pessoas ao local para fazer levantamentos. Temos de
olhar essa questão de falta de verba. Vemos que não há um
argumento substancial. Então, em nome do desenvolvimento
sustentável, com justiça social, em nome do respeito às famílias, às
pessoas, em nome da democracia que leva em conta o ser humano,
na sua essência, na sua identidade, na sua raiz, pedimos aos
Deputados que votem "não", para que possamos derrubar o veto.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto.
- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votatam apenas 36 Deputados, número

insuficiente para votação, motivo por que a Presidência a torna sem
efeito.

Encerramento
O Sr. Presidente - Tendo em vista que o veto está sobrestando as

demais matérias constantes da pauta, a Presidência encerra a
reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de amanhã, dia 15, às 9 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 14 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA i& LEGISLATURA, EM 15/4/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2a Parte
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(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Prosseguimento da votação, em turno único,
do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.855; votação secreta;
inexistência de quórum para votação; anulação da votação; renovação
da votação secreta; manutenção - Questão de ordem; chamada para
a recomposição de quórum; inexistência de número regimental para
votação - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel
Rocha - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões
- Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Dkiiz - Domingos
Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacifico - Luiz Humberto
Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria
Tereza Lara - Manha Campos - Mauro Lobo - Neider Moreira - Olinto
Godinho - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Roberto
Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Ávila - 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.

i a Parte
Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a Parte (Ordem do Dia)
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

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

presente reunião-os vetos às Proposições de Lei n
o
s 15.734 e4115.898,

apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno único, do
Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.855, que altera dispositivos da
Lei n° 12.812, de 28/4/98, que regulamenta o parágrafo único do art.
194 da Constituição do Estado, o qual dispõe sobre a assistência
social às populações de áreas inundadas por reservatórios e dá outras
providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. A
Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo secreto,
de conformidade com o art. 261, inciso XX, c/c 05 arts. 222 e 255, do
Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados que desejarem
manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo, "não". A
Presidência vai dar início ao processo de votação, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em
votação, o veto.

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Biel Rocha - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Meio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - João
Bittar - José Henrique - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia
Pacífico - Luiz Fernando Faria - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Olinto Godinho - Paulo Cesar - Rogério Correia - Sebastião Helvécio -
Sidinho do Ferrotaco - Wanderiey Avila - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram 38 parlamentares, número insuficiente
para votação, motivo pelo qual a Presidência a torna sem efeito.
Tendo em vista a chegada de Deputados ao Plenário, a Presidência
vai renovar a votação, para tanto solicita às Deputadas e aos
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Deputados que ocupem seus lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Biel Rocha - Carlos Pimenta
- Célio Moreira,Chico Rafael - Chico Simões -Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gilberto Abramo - João Biffar - José Henrique - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Marília
Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Cesar -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Ávila - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 31 Deputados; votaram "não" 12
Deputados, totalizando 43 votos. Está, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.855. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Questão de Ordem
O Deputado Dilzon Meio - Verificamos a saída de alguns

parlamentares do Plenário, razão pela qual solicitamos a V. Exa. que
faça a recomposição de quórum.

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

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Faz
chamada.).

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Responderam a
chamada 35 Deputados, número insuficiente para votação.

Encerramento
O Sr. Presidente - Tendo em vista que os vetos se encontram

sobrestando as demais matérias constantes na pauta, a Presidência
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA P REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE

rs
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SEGURANÇA PÚBLICA E DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E

DA AÇÃO SOCIAL NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
15 LEGISLATURA, EM 4/3/2004

Às 114h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Rogério Correia e Mauro Lobo, membros da
Comissão de Segurança Pública: MaríliaCampos,. André Quintão e
Mauro Lobo (substituindo o Deputado Alencar da Silveira Jr, por
indicação da Liderança do PBSP), membros da Comissão do
Trabalho, da Previdência e da Ação Social. Estão presentes, também,
os Deputados Antônio Andrade, Biel Rocha, Célio Moreira e Chico
Simões. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sargento Rodrigues, 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 Presidência
informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, os
fatos e as circunstâncias que resultaram no assassinato de quatro
servidores do Ministério do Trabalho, ocorrido no Município de Unaí, e
analisar o andamento das investigações para a apuração, a prisão e a
punição dos culpados. Registra-se a presença dos Srs. Cláudio
Roberto Pessoa Dornelas, titular da Delegacia de Prevenção e
Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal: André Estevão
Ubaldino Pereira, Coordenador do Centro de Apoio Operacional de
Combate ao Crime Organizado e de Investigação Criminal do
Ministério Público: Carlos Alberto Menezes Calazans, Delegado
Regional do Trabalho em Minas Gerais; Rômulo Luiz Campos,
representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Unaí: José
Augusto de Paula Freitas, Vice-Presidente da Associação dos
Auditores Fiscais do Trabalho de Minas Gerais, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. 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 Rogério Correia, Célio Moreia, Sargento Rodrigues e da
Deputada Marília Campos em que solicitam seja encaminhado ofício
ao Presidente do Congresso Nacional, com o teor que menciona,
tratando do assunto objeto da reunião; e da Deputada Manha Campos
(2) em que solicita seja a reunião transformada em secreta e seja
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enviado ofício à Delegacia Regional do Trabalho de Minas Gerais,
solicitando cópia dos relatórios de fiscalização de autoria do Sr.
Nelson José da Silva, Auditor Fiscal do Trabalho, relativos aos
estabelecimentos rurais situados em Unaí. A Presidência destina essa
parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre o
assunto objeto da reunião. A Presidência concedé a 'palavra ao
Deputado Rogério Correia e, em seguida; à Deputada Manha
Campos, autores do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Em seguida, a reunião é transformada em reunião secreta, atendendo
a requerimento aprovado, e, alguns instantes depois, volta a ser
reunião pública. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Manha Campos, Presidente Maria José Hau&sen - André Quintão.

ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇAO NA
2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM

17/3/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olivia e os Deputados Laudehino Augusto e Djalma Diniz,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria Olívia declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Laudehino
Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
pareceres sobre proposições em fase de redação final. A Presidente
acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual designou
como relator o Deputado Laudehino Augusto: Projeto de Lei n°
1.20412003. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. A Presidência informa que continua em discussão o Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.195/2003. Após discussão e
votação, são aprovados, os Pareceres de Redação Final dos Projetos
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de Lei nos 1.204 e 1.195/2003 (relator: Deputado Laudelino
Augusto), que receberam parecer por sua aprovação. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Sebastião Helvécio - Maria Tereza Lara.
ATA DA 48 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 17/3/2004

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria Olívia, os Deputados Paulo Cesar, Biel Rocha e Chico Rafael,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do Presidente
da Associação Mineira de Empresas de Turismo Rural - AMETUR -,
convidando esta Comissão para participar do 6° Fórum Mineiro de
Turismo Rural. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, no 1° turno, para as quais designou os relatores citados
a seguir: Projetos de Lei n os 1.201/2003 (Deputado Biel Rocha); e
1.319/2003 (Deputada Maria Olívia). Passa-se à 28 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento n° 2.480/2004. Passa-se à 39 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Paulo Cesar (2),
solicitando seja realizada audiência pública em Pitangui para discutir a
possibilidade de inclusão desse município no Programa Estrada Real;
e seja encaminhado ofício ao Ministro do Turismo, solicitando seja
incluído o Município de Belo Horizonte no "site" da EMBRATUR; e Biel
Rocha, solicitando ao Presidente desta Casa a aquisição do livro
"Cartografia da Conquista do Território das Minas", cujo lançamento
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será realizado no dia 17/3/2004. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Biel Rocha - Maria Olívia -. Chico Rafael.

ATA DA 18 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 158 LEGISLATURA, EM 30/3/2004
As 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Leonídio Bouças e Maria Tereza
Lara, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a
deputada Ana Maria Resende. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Leonídio
Bouças, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos
1.441, 1.448, 1.459 e 1.464/2004 (Deputado Gilberto Abramo); 1.442,
1.452, 1.455, 1.458 e 1.461/2004 (Deputado Leonardo Moreira);
1.444, 1.454 e 1.462/2004 (Deputado Leonídio Bouças); 1.447, 1.456
e 1.463/2004 (Deputado Bonifácio Mourão); 1.443, 1.450 e 1.457/2004
(Deputado Gustavo Valadares); 1.445, 1.453 e 1.460/2004 (Deputada
Maria Tereza Lara ); 1.446, 1.449 e 1.451/2004 (Deputado Ermano
Batista). Passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres, no 1° turno, pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade dos Projetos de Lei n

o
s 430, 495,

498, 517/2003 (relator Deputado Ermano Batista, o terceiro, em
virtude de redistribuição); 1.331, 1.190 e 1.38612003 (relator:
Deputado Leonídio Bouças); 417/2003 (relator: Deputado Bonifácio
Mourão). Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres, no 1° turno, pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade dos Projetos de Lei n os 1.39712004 com a Emenda n° 1,
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340/2003, 1.377/2004 (relator: Deputado Ermano Batista, o
terceiro, em virtude de redistribuição) 929, 1.312/2003 (relator:
Deputado Leonídio Bouças, o segundo, em virtude de redistribuição);
1.238/2003 e 1.367/2003, este com a Emenda n° 1 (relatora:
Deputada Maria Tereza Lara, o primeiro, em virtude de redistribuição);
1.29512003 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Bonifácio
Mourão): Os pareceres para o 1° turno sobre os Projetos de Lei nos
462, 463/2003 e 1.426/2004 deixam de ser apreciados em virtude de
prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado Ermano
Batista. Os pareceres para o 1° turno sobre os Projetos de Lei n°5
529/2003 e 1.294/2004 deixam de ser apreciados em virtude de
prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado Bonifácio
Mourão. Na fase de discussão do parecer sobre o Projeto de Lei n°
350/2003 (relator: Deputado Leonídio Bouças, em virtude de
redistribuição), que conclui pela antijuridicidade, inconstitucional idade
e ilegalidade da matéria, no 1° turno, o Presidente defere o pedido de
vista da Deputada Maria Tereza Lara. Os pareceres sobre os Projetos
de Lei n

o
s 1.362 e 1.409/2004 deixam de ser apreciados em virtude de

prorrogações de prazo solicitadas, respectivamente, pelos relatores
Maria Tereza Lara (em virtude de redistribuição) e Leonídio Bouças.
São aprovados requerimentos em que se solicita sejam convertidos
em diligência ao autor o Projeto de Lei n° 1.385/2004 (relator:
Deputado Ermano Batista) e ao Secretário de Planejamento e Gestão,
o Projeto de Lei n° 1.420/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara,
em virtude de redistribuição). 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, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, em turno único, dos
Projetos de Lei n

o
s 1.273/2003 com as Emendas nos 1 e 2 , 1.382,

1.371, 1.375/2004, este com a Emenda n° 1, e 1.405/2004 (relator:
Deputado Bonifácio Mourão, os três últimos, em virtude de
redistribuição); 1.355, 1.368/2004 e 1.381/2004 com a Emenda n° 1
(relator: Deputado Leonídio Bouças, em virtude de redistribuição);
1.356/2004 e 1.393/2004, este com a Emenda n° 1 (relatora:
Deputada Maria Tereza Lara, o primeiro, em virtude de redistribuição);
1.365 e 1.412/2004 (relator: Deputado Ermano Batista, em virtude de
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redistribuição). Após discussão e votação, são aprovados, cada
um por sua vez, os pareceres pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1 0 turno, dos Projetos de Lei nos
949 e 1.227/2003 (relator: Deputado Ermano Batista, o segundo, em
virtude de redistribuição). O parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.051/2003 deixa de ser apreciado devido a prorrogação de prazo
solicitada pela relatora, Deputada Maria Tereza Lara (em virtude de
redistribuição). Na fase de discussão dos pareceres sobre os Projetos
de Lei nos 1.18012003 (relator: Deputado Leonídio Bouças) e
1.370/2004 (relator: Deputado Bonifácio Mourão), que concluem pela
antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade das referidas
matérias, o Presidente defere os pedidos de vista da Deputada Maria
Tereza Lara. São aprovados requerimentos em que se solicita sejam
convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei n os 1.418, 1.421,
1.433, 1.438 e 1.439/2004. 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, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares - Maria Tereza

Lara - Leonídio Bou9as.
ATA DA 38 REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇAO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 31/3/2004
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adalclever Lopes, Leonídio Bouças, Sidinho do Ferrotaco, Weliton
Prado, e a Deputada Ana Maria Resende, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o deputado Paulo Piau. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Adalelever 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 questões referentes à exploração dos bares situados no
Estádio Governador Magalhães Pinto e comunica o recebimento de
ofícios dos Srs. Fábio Ferreira Pinto, Diretor 1 da 3Q SRE de Pirapora;
Marcelo Castro Figueiredo, Diretor II de Caxambu; das Sras. Maria
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Salete de Souza Nether, Diretora II da SRE de Montes Claros;
Romilda dos Reis, Diretora II da SRE de Pouso Alegre, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 1.682/2003; e Maria Tereza
de Fátima, Secretária Executiva do Governador do Estado, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.334/2004. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, em turno único, para
as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos
1.30512003 (Deputado Adalclever Lopes ); 1.403/2004 (Deputado
Leonídio Bouças); 1.404/2004 (Deputada Ana Maria Resende). 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 2 0 turno, dos Projetos de Lei nos
272/2003 (relator: Deputado Leonídio Bouças) na forma do
Substitutivo n°2 ao vencido no 1° turno, e pela rejeição do Substitutivo
n° 1 da Comissão de Direitos Humanos; 812/2003 (relator: Deputado
Sidinho do Ferrotaco). Passa-se à 2 8 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

o
s 301/2003 (relator: Deputado Sidinho do Ferrotaco); 1.314/2003

(relator: Deputado Sidinho do Ferrotaco); 1.349/2004 (relatora:
Deputada Ana Maria Resende). Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 2.507, 2.533, 2.547,
2.550 e 2.552/2004. Passa-se à 3 a Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Chico Simões, em que
solicita seja realizada audiência pública desta Comissão na cidade de
Governador Valadares, para debater a implantação do transporte
escolar dos alunos da rede estadual de ensino da região do vale do
Rio Doce; Maria Tereza Lara, em que solicita seja realizada audiência
pública desta Comissão conjuntamente com a Comissão de
Segurança Pública, para discutir a substituição da penitenciária de
Três Corações, a partir de projeto elaborado pela Universidade Vale
do Rio Verde - UNICOR. A Presidência destina esta parte da reunião
a ouvir os convidados que discorrerão sobre a matéria objeto desta
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reunião. Registra-se a presença do Sr. Leonardo Barbosa
Gonçalves, Procurador-Chefe da Administração dos Estádios de
Minas Gerais - ADEMG -, representando os Srs. Fernando Campos
Sasso, Diretor-Geral da ADEMG; Carlos Guedes, Diretor de
Planejamento, Gestão e Finanças da ADEMG, e da Sra. Márcia
Antônia •Amorim, Secretária da Associação dos Sublocatários dos
Bares do Mineirão, os quais são convidados a tomar assento à mesa.
O Presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu origem
ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta 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, 14 de abril de 2004.
Adalciever Lopes, Presidente - Ana Maria Resende - Sidinho do

Ferrotaco.
ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM

6/4/2004
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gil Pereira, Laudelino Augusto e Sidinho do Ferrotaco, 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 Sidinho do Ferrotaco,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.
Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário, O Projeto de Lei n° 1.282/2003 é retirado da pauta, a
requerimento do Deputado Sidinho do Ferrotaco, aprovado pela
Comissão. Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do

rs
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Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos n os 2.580, 2.589 e 2.608/2004. Passa-
se à 38 Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados
Adalclever Lopes, em que solicita sejam formulados apelos aos Srs.
Alexandre Silveira de Oliveira, Coordenador da 68 UNIT do DNIT, para
que sejam realizados estudos visando à construção de um trevo na
BR-040 que faça a ligação da Av. das Antenas, no bairro Olhos
d'Agua, nesta Capital, ao trevo de acesso às Seis Pistas, em Nova
Lima, e Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do DER-
MG, para que sejam realizadas, com urgência, obras de recuperação
dos 28Km da Rodovia MG-329, compreendidos entre o trevo com a
BR-262, no Município de Rio Casca, e o perímetro urbano do
Município de Raul Soares; e Gil Pereira, em solicita a realização de
reunião com a presença do Deputado Federal Eliseu Resende, para
debater a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
- e a situação das estradas federais no Estado. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Célio Moreira, Presidente - Sidinho do Ferrotaco - Laudelino

Augusto.
ATA DA 78 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 28 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 8 LEGISLATURA, EM 6/4/2004

As lShlOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Padre João e Gustavo Valadares e a Deputada Ana Maria Resende,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Vice-Presidente, Deputado Padre João, assume a Presidência,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
da Deputada Ana Maria Resende, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar matérias constantes na pauta e comunica o recebimento do
Ofício n° 281/2004, do Sr. José Ivo Vanuchi, Chefe da Assessoria para
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Assuntos Parlamentares do Ministério da Fazenda, e de fax do Sr.
Elísio Docasnave, publicados no "Diário do Legislativo" de 1/4/2004.
Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n

o
s 2.606 e 2.607/2004.. 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, 13 de abril de 2004.
Gil Pereira, Presidente - Padre João - Carlos Pimenta.

ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2° SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 7/4/2004
Às 9h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

José Haueisen e os Deputados Doutor Ronaldo e Leonardo Quintão,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor
Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta, discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento de ofício do Sr. José Carlos Carvalho,
Secretário do Meio Ambiente, prestando informações sobre o
requerimento n° 2.330/2004, desta Comissão, publicado no "Diário do
Legislativo", de 1/4/2004. 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° 2.594/2004. Passa-se à 30 Fase do
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação é aprovado
requerimento do Deputado Leonardo Quintão em que solicita seja
pedido à FEAM que remeta à UFMG cópia do processo de
licenciamento da Mina Capão Xavier, de responsabilidade da MBR.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

WN
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de abril de 2004.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Leonardo

Quintão - Fábio Avelar - José Milton.
ATA DA 4° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA

.2a SESSÃO LEGISLATIVA DA 15° LEGISLATURA, EM 7/4/2004
As 14h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Olívia e Maria Tereza Lara (substituindo esta ao Deputado
Laudelino Augusto, por indicação da Liderança do Bloco PT-PCdoB) e
o Deputado Sebastião Helvécio (substituindo o Deputado Djalma
Diniz, por indicação da Liderança do BPSP). Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria Olívia, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sebastião Helvécio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar proposições em fase de redação final. A Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 89, 456, 1.191, 1.198,
1.202, 1.210, 1.215, 1.235/2003 (Deputado Sebastião Helvécio);
1.236, 1.237, 1.256, 1.257, 1.258, 1.259, 1.275 e 1.320/2003
(Deputada Maria Tereza Lara). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°
8912003 (relator: Deputado Sebastião Helvécio). 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 os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei n

o
s 456, 1.191,1.198,1.202,1.210,1.215,1.235/2003

(relator: Deputado Sebastião Helvécio); 1.236, 1.237, 1.256, 1.257,
1.258, 1.259, 1.275 e 1.320/2003 (relatora: Deputada Maria Tereza
Lara). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões, 14 de abril de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto - Djalma Diniz.

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2a SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 15/4/2004
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado

Alberto Bejani e as Deputadas Marília Campos e Ana Maria Resende,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Célio Moreira. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Alberto Bejani, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Ana Maria Resende,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir medidas de
proteção aos portadores de hemoglobinopatias e coagulopatias e a
apreciar a matéria constante na pauta, comunica o recebimento de
ofício do Sr. Inácio Luiz Gomes de Barros, Diretor Geral da Loteria do
Estado de Minas Gerais, publicada no "Diário do Legislativo", em
8/4/2004 e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designa os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n

o
s 1.441,

1.449/2004, em turno único (Deputado André Quintão); 728/2003,
1.357, 1.431/2004, em 1° turno, 1.374, 1.417, 1.447, 1.45312004, em
turno único (Deputado Elmiro Nascimento); 1.32812003, em 1° turno,
1.366, 1.414, 1.440, 1.446, 1.450/2004, em turno único (Deputada
Marília Campos); 1.413, 1.422, 1.443/2004, em turno único (Deputado
Alencar da Silveira Jr.), e avocando a si a relatoria dos Projetos de Lei
nos 1.073/2003, 1.376, 1.419, 1.448/2004, em turno único. 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 o parecer pela aprovação, no
1 0 turno, na forma do Substitutivo n°1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n°1, que apresenta, do Projeto
de Lei n° 1.271/2003 (relator: Deputado Alberto Bejani). Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, em turno único o Projeto de Lei n° 1.300/2003
(relator: Deputado Alberto Bejani), que recebeu parecer por sua
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aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n°
2.651/2004. 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 Alencar da
Silveira Jr. em que solicita seja realizada reunião para debater a
situação dos 108 funcionários do CEASA-MG que estão sendo
demitidos; André Quintão, Marília Campos e Alberto Bejani em que
solicitam seja, realizada audiência pública para exposição e
esclarecimentos por parte da Auditora Geral do Estado, Sra. Maria
Celeste Morais Guimarães, do relatório de auditoria realizado na
Loteria do Estado de Minas Gerais que averiguou o contrato firmado
entre a Loteria Mineira e empresa GTech do Brasil. A Presidência
destina essa parte da reunião a ouvir os convidados sobre o tema
objeto da reunião. Registra-se a presença da Sra. Célia Maria da
Silva, Médica Hematologista do Ambulatório da Fundação
Hemominas; e dos Srs. Henrique Timo, Coordenador da Atenção à
Saúde do Adulto e do Idoso da Gerência de Assistência da Secretaria
Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Marcos Fontoura de Oliveira,
Gerente de Coordenação de Informação e Atendimento ao Usuário da
BHTRANS; Cláudio Henrique Machado Santos, representante da
Associação dos Drepanocíticos de Minas Gerais - DREMINAS-Santa
Luzia; Gilberto Miranda, representante da Associação Centro dos
Hemofílicos do Estado de Minas Gerais - CHEMINAS, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Célio Moreira, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais e transfere a ele a direção
dos trabalhos; logo após, o Deputado Célio Moreira 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 convidados e dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de abril de 2004.
Alberto Bejani, Presidente - Marília Campos - Maria José Haueisen -

Chico Simões.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 985/2003
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o projeto de lei em

análise altera o art.•6° da Lei n° 12.276, de 24/7/96, que autoriza :o
Poder Executivo a firmar convênio com empresa ou consórcio de
empresas, com o objetivo de implementar sistema de parceria para a
execução de obras de infra-estrutura no Estado, e dá outras
providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 28/8/2003, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, que não realizou a
análise preliminar da matéria em virtude de perda de prazo, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a matéria quanto ao mérito,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende alterar a Lei n° 12.276, de 1996,

que disciplina o sistema de parceria a ser firmada entre o poder
público e a iniciativa privada para a construção, a recuperação ou o
melhoramento de rodovia, hidrovia, aeroporto, porto fluvial e lacustre,
ponte, viaduto, armazém, silo e outras obras públicas de infra-
estrutura de interesse comum.

A referida lei possibilita que instituições privadas financiem e
executem obras de infra-estrutura que lhes proporcionem benefícios
diretos e acarretem significativo incremento do seu faturamento. Se,
no prazo de um ano após o término da obra, a empresa parceira
conseguir obter incremento de, no mínimo, 50% de seu faturamento
em decorrência das facilidades proporcionadas pela obra, ela adquire
o direito ao reembolso dos valores despendidos. Configurado o direito
ao reembolso, este será feito em parcelas de valor nunca superior ao
do incremento do faturamento da instituição, apurado mês a mês. Na
hipótese de não-pagamento por parte do poder público, é assegurado
à empresa parceira o direito de compensar seus débitos junto ao
Estado, até o valor do crédito.

No caso de a empresa não alcançar o incremento de seu
faturamento previsto na lei, tanto a obra como os seus bens e valores
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agregados ficam automaticamente doados, sem encargo para o
Estado.

Como se vê, trata-se de alternativa criada pelo Estado para viabilizar
a execução de obras de infra-estrutura, mesmo com a escassez de
recursos preponderante no setor público. Para isso, a iniciativa
privada é. chamada a colaborar com o poder público nos casos em
que essa parceria proporcione ganhos tanto para a empresa quanto
para o interesse público, uma vez que o objetivo principal é a busca
do desenvolvimento de setores da economia mineira. Ressalte-se
que, de acordo com a legislação em exame, ao contratar a obra, a
empresa privada deverá observar as normas de licitação pública, de
modo a garantir os menores preços na sua execução.

Pode-se dizer que a inspiração da lei de 1996 partiu de instituições
privadas de grande porte, como a USIMINAS, a ACESITA e a
CENIBRA. Tais empresas, localizadas nas adjacências da BR-381,
entre Belo Horizonte e Governador Valadares, manifestaram, na
época, interesse em realizar parceria com o poder público, com o
objetivo de viabilizar a duplicação desse trecho da estrada. Foi nesse
contexto que a Lei n° 12.276 criou a possibilidade legal da realização
dessa parceria.

O projeto de lei em exame, por sua vez, pretende alterar o art. 6 0 da
referida lei, que estabelece que as obras e os serviços executados,
assim como os bens e valores agregados, serão automaticamente
tidos como doados ao Estado se, no prazo de um ano após o término
da obra, a empresa não tiver logrado incremento de seu faturamento
igual ou superior a 50% do seu faturamento anual. Alega o autor da
proposição que a obtenção desse incremento, considerado requisito
fundamental para que a empresa seja reembolsada das despesas
decorrentes do empreendimento, é extremamente elevado para os
padrões de cedas empresas, podendo tal exigência comprometer a
implementação do sistema de parceria nas obras que especifica.
Assim, o projeto de lei em comento propõe a redução do percentual
para 20%.

Trata-se, ao nosso ver, de medida justa, que torna o sistema de
parceria instituído em 1996 mais próximo da realidade de Minas
Gerais. Ademais, não vislumbramos, na medida proposta, nenhum
prejuízo financeiro ou social para o Estado. Entendemos, ainda, que,



1040

para ser viabilizada, a parceria deve atender aos interesses dos
dois lados envolvidos. Assim, consideramos que o Projeto de Lei n°
985/2003 representa uma inteligente abertura para a implementação
do sistema de parceria idealizado em 1996 e utilizado ainda hoje.

Por fim, vale lembrar que medidas como esta que ora se analisa
estão inseridas em amplo contexto de redefinição da atuação do
Estado, na medida em que os desafios do mundo contemporâneo
levam a que a sociedade e os setores produtivos sejam, a todo
momento, chamados a se adequar a novas e maiores exigências.
Assim, com o propósito de racionalizar e agilizar procedimentos,
ampliar conhecimentos, reduzir gastos, absorver tecnologia e prestar
serviços mais eficientes, o poder público vem buscando alternativas
para sua atuação. Recentemente, o Estado de Minas Gerais instituiu,
por meio da Lei n° 14.868, de 2003, amplo programa de parceria com
a iniciativa privada, denominado Parcerias Público-Privadas ou PPP,
que foi reverenciado como modelo para outros entes da Federação.
Tal programa disciplina a forma como se dará a colaboração entre o
Estado e o particular no desenvolvimento de obras, serviços ou
empreendimentos públicos, bem como na exploração e na gestão das
atividades deles decorrentes.

Vale, todavia, lembrar que a parceria instituída pela Lei n° 12.276,
que ora se pretende alterar, não se enquadra nos moldes do
programa PPP, uma vez que, segundo este, a realização de obra que
não confira ao particular o encargo de mantê-la por, no mínimo, 48
meses não será considerada PPP. Sendo assim, o particular que
executar as obras previstas na Lei n° 12.276 não está obrigado a
observar os procedimentos nem atender às exigências do programa
PPP como também não será beneficiado com as garantias que ele
oferece. Essa observação se faz necessária para esclarecer que,
embora mais recente do que a norma que trata de parceria para a
construção de rodovias, não teve a lei que instituiu o PPP o condão de
revogá-la, uma vez que, pelas regras de hermenêutica jurídica, a lei
geral não revoga a específica, salvo se houver divergência entre elas,
o que não é o caso. Entendemos, enfim, que os dois sistemas de
parceria podem coexistir.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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985/2003.

Sala das Comissões, 20 de abril de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Fábio Avelar - Jõ Moraes.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.253/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em análise
"dispõe sobre o pagamento com cheque nos estabelecimentos
comerciais e dá outras providências".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 21/11/2003, foi o projeto
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade na forma do Substitutivo
n°1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão analisar a proposição, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, inciso IV, do Regimento Interno.

Fundamentação
Nos termos do projeto de lei em exame, o estabelecimento

comercial que aceitar cheques como forma de pagamento somente
poderá recusar o seu recebimento se o consumidor não for o próprio
titular do título de crédito ou quando este estiver com o nome inscrito
no Sistema de Proteção ao Crédito - SPC -, da Câmara de Diretores
Lojistas - CDL -, ou na SERASA.

A proposição torna, ainda, obrigatória a afixação, em local visível
para o consumidor, das normas contendo as limitações ao
recebimento de cheques e proíbe, expressamente, que o
estabelecimento comercial exija tempo mínimo de abertura de conta
corrente para a aceitação do referido título de crédito.

Por fim, o projeto prevê que o estabelecimento comercial que
descumprir as suas disposições ficará sujeito a multa no valor de
R$5.000,00, que será aplicada em dobro no caso de reincidência. Se
o estabelecimento for autuado pela terceira vez, poderá ter cassada a
sua licença de funcionamento.

Vale ressaltar que a emissão de cheques tem significativa função
econômica, principalmente pelo fato de o título ser elemento de
compensação. Utilizando cheques, as pessoas evitam a circulação
efetiva do dinheiro para a liquidação de suas obrigações. Saliente-se,
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todavia, que o simples recebimento do cheque, por parte do
portador, não significa pagamento, de forma que o portador pode
recusá-lo para a solvência do seu crédito. Na realidade, o pagamento
só se verifica quando a ordem é cumprida, seja com a entrega real do
dinheiro, seja com o lançamento em conta da importância mencionada
no cheque. Isso porque ocheque não representa moeda corrente, e,
sim, um instrumento de pagamento, razão pela qual o comerciante
não é obrigado a recebê-lo. Entretanto, sabemos que o cheque é
instrumento amplamente utilizado nas práticas mercantis atuais,
sendo, em determinados segmentos comerciais, a forma mais comum
de pagamento.

Conforme ressaltou a Comissão de Constituição e Justiça em seu
parecer, o projeto de lei em questão trata de matéria complexa, que
repercute em mais de uma área do direito, motivo pelo qual enseja
acentuada discussão jurídica no que diz respeito à competência para
tratar do assunto. Dessa forma, entendeu essa Comissão que a
determinação das hipóteses em que um estabelecimento comercial
situado no Estado poderá recusar o recebimento de cheques interfere
diretamente no campo do direito comercial, na medida em que
restringe a "liberdade de vontade", consagrada como uma das
características elementares das relações comerciais.

Assim, visando a adequar a matéria às regras de competência
legislativa e a princípios constitucionais como o da livre iniciativa e o
da preponderância do interesse público, a Comissão de Constituição e
Justiça apresentou o Substitutivo n° 1, no qual estabelece que o
comerciante que se propuser a aceitar cheques não poderá
estabelecer restrições relativas ao tempo mínimo de abertura da conta
corrente.

Da mesma forma, entendemos que o estabelecimento de restrições
relativas ao tempo de abertura da conta corrente é matéria atinente ao
direito do consumidor, que visa a proteger o consumidor de possíveis
discriminações em razão de um critério que não se mostra razoável.
Consideramos que a exigência de tempo mínimo de abertura de conta
corrente no Banco para aceitação do cheque fere o princípio da
igualdade, consagrado na Constituição Federal. Ademais, os
estabelecimentos comerciais possuem outros meios para averiguar se
o consumidor possui ou não crédito, por meio do SPC ou da SERASA.

rÀ
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Conclusão

Em face das razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei n° 1.253/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de abril de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Luca, relatora - Antônio Júlio -

Roberto Carvalho.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.35312004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.353/2004
transforma cargos de provimento em comissão da Secretaria de
Estado de Governo a que se referem o art. 20 e o Anexo X do Decreto
n°43.187, de 10 de fevereiro de 2003.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 14/2/2004, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, conforme
dispõe o art. 102, III, 'a", do citado Regimento.

Fundamentação
A proposição em referência tem o escopo de transformar, no Quadro

da Secretaria de Estado de Governo, dez cargos de provimento em
comissão de Assistente Auxiliar, código EX-07, símbolo 8-A, em três
cargos de provimento em comissão de Assessor II, código MG-12,
símbolo AD-12. Os cargos comissionados vinculados à citada
Secretaria constam no Anexo X do Decreto n°43.187, de 2003, o qual
foi introduzido no texto do projeto. Ademais, o parágrafo único do art.
1° 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". Atualmente,
existem 25 cargos de Assistente Auxiliar, sendo 8 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.

Cumpre salientar que, nos termos do parágrafo único do art. 2 0 da

rÃ
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Lei Delegada n° 108, de 2003, que dispõe sobre os Quadros
Especiais de Pessoal da Administração Direta do Poder Executivo, a
identificação e a forma de recrutamento desses cargos são
estabelecidas em decreto.

O exame do projeto requer a observância de dois parâmetros
básicos: o primeiro • refere-se ao instrumento normativo a ser utilizado
para o disciplinamento da matéria, e o segundo diz respeito à iniciativa
para a deflagração do processo legislativo, em consonância com as
regras constitucionais que consagram o princípio da separação dos
Poderes.

Ora, a criação, transformação ou extinção de cargos públicos na
administração direta, sejam de provimento efetivo, sejam de
provimento em comissão, é assunto que se enquadra no, campo da
reserva legal e exige deliberação do Poder Legislativo. E o que se
depreende do comando previsto no art. 61, VIII, da Carta mineira, que
exige lei formal para a transformação de cargos públicos. Entende-se
por lei em sentido formal o ato normativo que passa pelo crivo do
parlamento e, posteriormente, é submetido à sanção do Chefe do
Executivo. Portanto, as matérias constitucionalmente reservadas ao
domínio do legislador não podem ser objeto de decreto ou
regulamento. Além da competência desta Casa para deliberar sobre o
assunto, a lei ordinária é a espécie legislativa adequada para a
criação ou transformação de cargos públicos, a menos que o Estatuto
Superior estabeleça o tratamento jurídico da matéria mediante lei
complementar, o que não é o caso. Isso porque a lei ordinária é o
veículo comumente adotado para a estruturação de órgãos e
entidades administrativas, o que abrange a definição de competências
e a transformação de cargos públicos.

Quanto à iniciativa para o processo de feitura da norma, cabe
salientar que o art. 66, III, "b", da Constituição Estadual, reserva ao
Governador do Estado a prerrogativa para a elaboração de leis
relativas a criação de cargo e função públicos na administração direta,
o que compreende também a transformação e a extinção, com base
no princípio do paralelismo das formas. Aliás, não teria fundamento
jurídico-constitucional criar determinado cargo por lei, e extingui-lo
mediante decreto, ato de hierarquia inferior, salvo se se tratar de
cargo vago, conforme estabelece o art. 84, "b", da Constituição da
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República, com a redação dada pela Emenda à Constituição n°
32, de 2001. Excepcionalmente, a Carta mineira admite a
possibilidade de se extinguir cargo desnecessário por ato próprio do
Chefe do Executivo, consoante prevê o art. 90, XIII.

Como se vê, o .ordenamento constitucional mineiro assegura ao
Governador do Estado -. e apenas a ele - a discricionariedade política
para criar ou modificar, por meio de lei, a natureza dos cargos
públicos integrantes da administração direta do Executivo, o que
constitui uma projeção específica do princípio da separação dos
Poderes, de longa tradição no direito brasileiro.

Ao ensejo, gostaríamos de registrar a informação prestada pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - no
tocante à repercussão financeira do projeto. Conforme relatório
encaminhado a esta Casa, o total geral da despesa anual dos 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 do Estado 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.

Assim, sob a ótica estritamente jurídica, estribada nos parâmetros
mencionados, não encontramos óbices à emissão do juízo de
admissibilidade da proposição.

Entretanto, o citado Anexo X do Decreto n° 43.187, que agora se
pretende elevar ao plano legislativo, não altera o quantitativo de
cargos comissionados objeto de transformação nem determina a
forma de recrutamento dos cargos de Assessor II. Ora, se cabe ao
Chefe do Executivo a prerrogativa privativa para determinar a forma
de recrutamento dos cargos em comissão, por meio de decreto, tal
como previsto na Lei Delegada n° 108, não faz sentido a inserção de
tal anexo no corpo do projeto. Torna-se, pois, necessário modificar a
redação do parágrafo único do art. 1° para excluir do conteúdo da
futura norma jurídica disposições inócuas. Além disso, a proposição
padece de vicio de técnica legislativa, especialmente por não fazer
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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, os quais estão sendo parcialmente modificados pelo
projeto em estudo.

Para introduzir tais alterações, propomos o Substitutivo n° 1.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.353/2004
na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Transforma cargos de provimento em comissão da Secretaria de

Estado de Governo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam transformados em três cargos de provimento em

comissão de Assessor II dez cargos de provimento em comissão de
Assistente Auxiliar, de que trata a Lei Delegada n° 108, de 29 de
janeiro de 2003, constantes do Anexo X do Decreto n° 43.187, de 10
de fevereiro de 2003, do quadro da Secretaria de Estado de Governo.

Parágrafo único - O quantitativo dos cargos de provimento em
comissão de Assessor II e de Assistente Auxiliar, a que se refere o
anexo da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de 2003, passa a ser,
respectivamente, de 687 e 286.

Art. 20 - Para a definição da forma de provimento dos cargos a que
se refere esta lei, aplica-se o disposto no art. 20 da Lei n° 9.530, de 29
de dezembro de 1987.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Leonardo Moreira - Maria Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.354/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Encaminhado por meio da Mensagem n° 179/2004, do Governador
do Estado, o projeto de lei em exame visa a alterar a Lei n° 11.402, de
14/1/94, que cria o Fundo Penitenciário Estadual e dá outras
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providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 14/2/2004, a proposição foi
distribuída ás Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos jurídicos,
constitucionais e legais.

Fundamentação
O projeto em exame pretende promover significativas alterações na

Lei n° 11.402, de 1994, que cria o Fundo Penitenciário Estadual - FPE.
Inicialmente, propõe a alteração dos beneficiários dos recursos do

Fundo: permuta a Secretaria de Estado da Justiça, que foi extinta,
pela Secretaria de Estado de Defesa Social e inclui a Defensoria
Pública, o Tribunal de Justiça e a Procuradoria-Geral de Justiça.

Além disso, inclui as seguintes receitas na composição do Fundo: os
valores resultantes de prestação pecuniária decorrente do inciso 1 do
art. 43 e do § 1 0 do art. 45 do Código Penal; as multas previstas na Lei
Federal n° 9.099, de 1995; a totalidade das fianças quebradas ou
perdidas; 50% do valor das fianças arbitradas pelas autoridades
policiais e judiciárias; os valores resultantes de repasse do Fundo
Penitenciário Nacional; os rendimentos de qualquer natureza,
auferidos como remuneração, decorrentes da aplicação do patrimônio
do FPE.

Quanto a doações, auxílios e contribuições, além dos recebidos de
pessoas de direito público e privado, o projeto inclui também as
verbas daquela natureza provenientes de organismos ou de entidades
nacionais, internacionais ou estrangeiras, bem como de pessoas
físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras.

Pretende, outrossim, estabelecer a forma de distribuição dos
recursos do Fundo. Ressalte-se, quanto a este aspecto, que o texto
da Lei n° 11.402 é lacônico.

Desse modo, o projeto, além de determinar que todas as verbas
distribuídas sejam utilizadas nas atividades do sistema penitenciário
estadual, propõe a distribuição das receitas da seguinte forma: das
relacionadas nos incisos 1 a V do art. 3°, 55% vão para a Secretaria de
Estado de Defesa Social, 15% para a Defensoria Pública, 15% para o
Tribunal de Justiça e 15% para a Procuradoria-Geral de Justiça; as
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constantes nos incisos VI a IX serão destinadas à Secretaria de
Estado de Defesa Social.

O projeto propõe, também, que o órgão gestor (Secretaria de Estado
da Justiça) e o agente financeiro (Banco do Estado de Minas Gerais -
BEMGE) passem a ser, respectivamente, a Secretaria de Estado de
Defesa Social e uma instituição financeira oficial ou autorizada pelo
Banco Central.

Quanto às condições para liberação das receitas, a proposição
exclui o inciso IV do art. 6 0 da Lei n° 11.402, o qual condiciona o
repasse dos recursos à oferta, pelo beneficiário, exceto quando se
tratar de órgão ou entidade estadual, de contrapartida equivalente a,
no mínimo, 5% do valor do projeto.

No que respeita aos órgãos e às entidades que integram o grupo
coordenador do Fundo, o projeto substitui o representante da
Secretaria de Estado da Justiça, hoje extinta, por um da Secretaria de
Estado de Defesa Social; substitui o da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral, hoje extinta, por um da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. São excluídos os
representantes do Conselho Penitenciário do Estado de Minas Gerais,
do BEMGE, da Pastoral Católica e das pastorais evangélicas que
atuam junto ao sistema carcerário. São incluídos, por fim, um
representante do Tribunal de Justiça do Estado e um da Defensoria
Pública.

A matéria em exame está em conformidade com o nosso
ordenamento jurídico, uma vez que visa a alterar diploma legal por
meio de outro de mesma hierarquia.

De acordo com o nosso sistema constitucional, só o Poder
Legislativo pode criar regras que contenham, originariamente,
novidade modificativa de ordem jurídico-formal, ressalvada a atuação
dos outros Poderes para a deflagração do processo legislativo,
prevista na Carta Maior.

No que se refere à iniciativa, a proposição não encontra óbice
constitucional.

Algumas alterações no texto do projeto, contudo, são imperiosas e
serão implementadas por meio de emendas, que apresentamos ao
final deste parecer.

Primeiramente, a determinação de que a aplicação dos recursos do
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Fundo fica restrita às atividades do sistema penitenciário estadual
( 30 do art. 30) é equivocada e contraria o preceito contido no art. 1°
da Lei n° 11.402, de 1994. Com a Lei n° 12.703, de 1997, aquele
diploma legal passou a estatuir que os recursos do Fundo
Penitenciário Estadual destinam-se ao sistema penitenciário estadual,
bem como à construção, à manutenção, à reforma e à ampliação de
estabelecimentos destinados ao recolhimento e à guarda de menores
infratores. Assim, propomos a supressão desse dispositivo por meio
da Emenda n° 1.

Outrossim, segundo nosso entendimento, é preciso incluir entre os
beneficiários dos recursos do Fundo os municípios onde estejam
localizadas penitenciárias, pois sobre eles recai a responsabilidade
por diversas atividades diretamente relacionadas com o sistema
carcerário, como a construção de infra-estrutura nos arredores das
unidades prisionais, a abertura de estradas e ruas e a prestação de
assistência social aos parentes dos presas, entre outras.

De igual forma, é imperiosa a inclusão da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes entre os beneficiários do Fundo,
pois é este o órgão responsável pelos estabelecimentos destinados ao
recolhimento e à guarda do menor infrator.

Finalmente, observamos que o inciso V do art. 2 0 restringe o repasse
de verbas do Fundo às entidades não governamentais. E preciso
incluir, também, os órgãos e as entidades públicas que venham a
desenvolver ações voltadas para os fins a que o Fundo se destina.

Com a adoção dessas medidas, impõe-se a modificação do art. 3°,
que prevê os percentuais para a distribuição dos recursos, que
propomos seja feita da seguinte forma: Secretaria de Estado de
Defesa Social, 45%; Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
e Esportes, 15%; Defensoria Pública, 10%; Tribunal de Justiça, 10%;
Procuradoria-Geral de Justiça,. 10%; municípios onde estejam
localizadas penitenciárias, 10%.

Ainda no art. 3 0 , é necessário especificar que as multas de que trata
o seu inciso III são de caráter criminal, haja vista que a Lei n° 9.099,
de 1995, estabelece multas tanto no âmbito civil quanto no penal.

Todas essas alterações são apresentadas por meio da Emenda n° 2.
De outro lado, observamos a redação inadequada do art. 6 0 , no que

tange à técnica legislativa, porquanto esse dispositivo estabelece uma
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exigência, dispondo que a regra não se aplica à maioria dos
órgãos relacionados no art. 2 0 . Melhor seria que o comando normativo
especificasse a quem ele se aplica, e não, o contrário.

A incorreção do art. 60 será sanada por meio da aprovação da
Emenda n° 3.

Quanto aos integrantes do Grupo Coordenador do Fundo,
consideramos imprescindível a inclusão, além de um representante da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, de outro
da Assembléia Legislativa, alinhando-nos, assim, à prática, que vem
sendo adotada neste parlamento, de incluir um representante da Casa
em grupos coordenadores de fundos no Estado, como ocorreu, por
exemplo, com o Projeto de Lei n° 1.262)2000, transformado na Lei n°
14.351, de 2002, que introduziu um representante deste Poder no
Grupo Coordenador do Fundo de Fomento e Desenvolvimento
Socioeconâmico do Estado de Minas Gerais - FIJNDESE.
Apresentamos, para tal fim, a Emenda n° 4.

Finalmente, verificamos que a redação proposta pelo projeto para os
arts. i°e 80 da Lei n° 11.402, de 1994, é idêntica à do texto vigente,
razão pela qual entendemos ser necessária a exclusão desses
dispositivos, o que propomos mediante a Emenda n° 5.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.354/2004 com
as Emendas n os 1 a 5, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Suprima-se o § 3 0 do art. 30 da Lei n° 11.402, de 14 de janeiro de

1994, a que se refere o art. 1° do projeto.
EMENDA N°2

Dê-se ao art. 2 0, ao inciso III e ao § 1° do art. 3 0 da Lei n° 11.402, de
14 de janeiro de 1994, a que se refere o art. 1° do projeto, a seguinte
redação:

"Art. 1°- .................................................
"Art. 20 - São beneficiários dos recursos auferidos pelo Fundo

Penitenciário Estadual:
- a Secretaria de Estado de Defesa Social;

II - a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes;
III - a Defensoria Pública;

rÀ
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IV - o Tribunal de Justiça;
V - a Procuradoria-Geral de Justiça;
VI - os Municípios onde estejam localizadas penitenciárias;
VII - órgãos e entidades públicas;
VIII - entidades não governamentais, legalmente constituídas no

Estado; sem fins lucrativos, comprovadamente de utilidade pública,
voltadas para a assistência aos encarcerados.

Parágrafo único - Os recursos serão aplicados de acordo com a
destinação prevista no art. 1°, observado o disposto nos arts. 82 e 104
da Lei Federal n° 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de
Execução Penal.

Art. 30 - ..............................................
III - as multas de caráter criminal previstas na Lei Federal n° 9.099,

de 26 de setembro de 1995;

§ 10 - Os recursos auferidos pelo FPE a que se referem os incisos 1
a V do "caput" deste artigo serão repassados aos beneficiários a
seguir relacionados, nos seguintes percentuais:

- 45% (quarenta e cinco por cento) para a Secretaria de Estado de
Defesa Social;

II - 15% (quinze por cento) para a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes;

III - 10% (dez por cento) para a Defensoria Pública;
IV - 10% (dez por cento) para o Tribunal de Justiça;
V - 10% (dez por cento) para a Procuradoria-Geral de Justiça;
VI - 10% (dez por cento) para os Municípios onde estejam

localizadas penitenciárias.".".
EMENDA N°3

Dê-se ao ar[. 60 da Lei n° 11.402, de 14 de janeiro de 1994, a que se
refere o art. l°do projeto, a seguinte redação:

"Art. 1° - ........................................
"Art. 60 - São condições para a liberação dos recursos do Fundo às

entidades não governamentais de que trata o ar[. 20:
- apresentação, pelo beneficiário, de projetos ou demonstrativos,

na forma de planilhas, elaboradas pelos órgãos competentes da
Secretaria de Estado de Defesa Social, referentes a construção,
manutenção, reforma ou ampliação de estabelecimento penal ou de

rs
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centro destinado ao recolhimento e à guarda do menor infrator,
bem como a aquisição de equipamentos para estes estabelecimentos;

II - demonstração pormenorizada dos gastos com manutenção, da
viabilidade técnica dos projetos e de sua adequação aos objetivos do
trabalho penitenciário, nos termos da Lei de Execução Penal, ou à
guarda e. •à educação do menor infrator de acordo com o Estatuto da
Criança e do Adolescente;

III - enquadramento do projeto pelo Grupo Coordenador.
§ 1° - A Secretaria de Estado de Defesa Social poderá, mediante

convênio, repassar recursos do Fundo para órgão ou entidade pública
ou entidade civil sem fins lucrativos.

§ 2° - Os recursos a que se refere o parágrafo anterior serão
aplicados em projetos que visem à consecução dos objetivos do
Fundo, com observância do disposto nos incisos 1 e III deste artigo.".'.

EMENDA N°4
Incluam-se, no art. 7° da Lei n°11.402, de 14 de janeiro de 1994, a

que se refere o art. l' do projeto, os seguintes incisos IX e X:
"Art. 1°-
"Art. 70 - ..........................................
IX - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social e Esportes;
X - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais.".".
EMENDA N°5

Suprimam-se os arts. 1° e 80 da Lei n° 11.402, de 14 de janeiro de
1994, a que se refere o art. 1° do projeto.

Sala das Comissões, 20 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Ermano

Batista - Maria Tereza Lara (voto contrário).
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.424/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a sinalização nas estradas e rodovias do Estado, com
alerta para a presença de animais silvestres, e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 6/3/2004, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente

rÁ
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e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Fundamentação
A proposição pretende autorizar o Poder Executivo, por meio do

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG -, a firmar convênios para a colocação de placas de
sinalização nas estradas e rodovias estaduais e municipais alertando
para a presença de animais silvestres.

De pronto, observamos óbice de natureza constitucional
incontornável, consistente na violação do princípio da separação dos
Poderes, pois a celebração de convênios pelo Poder Executivo
constitui atividade tipicamente administrativa, que independe de
autorização legislativa.

Cumpre lembrar que o inciso XXV do art. 62 da Constituição
Estadual, que preconizava competir privativamente à Assembléia
Legislativa "autorizar celebração de convênio pelo Governo do Estado
com entidade de direito público ou privado e ratificar o que, por motivo
de urgência ou de interesse público, for efetivado sem essa
autorização, desde que encaminhado à Assembléia Legislativa nos
dez dias úteis subseqüentes à sua celebração", foi declarado
inconstitucional, em 7/8/97, pelo Supremo Tribunal Federal, na ADIn
165-5. A ementa da decisão é vazada nos seguintes termos:

"Separação e independência dos Poderes: submissão de convênios
firmados pelo Poder Executivo à prévia aprovação ou, em caso de
urgência, ao referendo de Assembléia Legislativa:
inconstitucional idade de norma constitucional estadual que a
prescreve: inexistência de solução assimilável no regime de poderes
da Constituição Federal, que substantiva o modelo positivo brasileiro
do princípio da separação e independência dos Poderes, que se
impõe aos Estados membros: reexame da matéria que leva à
reafirmação da jurisprudência do Tribunal". (Publicação do acórdão no
"Diário do Judiciário" de 26/9/97.)

Tal fato, por si só, já seria suficiente para nos levar a negar, no
exercício do controle preventivo de constitucional idade, o juízo de
admissibilidade da proposição. Todavia, diante da constatação do
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crescente número de proposições nesta Casa que visam a
autorizar o Poder Executivo à prática de atos os mais diversos,
parece-nos oportuno tecer algumas outras observações acerca do
tema, no intuito de que possam ser levadas em consideração por
nossos pares ao refletirem sobre a apresentação ou não de projetos
dessa natureza.	 -

Os denominados • "projetos de lei autorizativa" proliferaram no
ordenamento jurídico autocrático anterior, porquanto encontrava-se
esvaziada a competência legislativa de nossos parlamentos.

O Supremo Tribunal Federal, entretanto, por diversas vezes,
considerou tal expediente, além de desnecessário, inconstitucional
(vide, a esse respeito, as declarações de inconstitucionalidade das
Leis nos 817, de 1965, do Estado da Guanabara, e 174, de 1977, do
Estado do Rio de Janeiro).

Na realidade, a questão da autorização da Assembléia Legislativa
para a prática de determinados atos por outro Poder representa uma
espécie de controle político prévio, expressamente previsto na Carta
mineira, o qual constitui condição "sine qua non" para a sua validade.

Nesse sentido, a Constituição Estadual dispõe, em seu art. 62, XII,
XIII e XXXIV:

"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia:

XII - autorizar o Governador a ausentar-se do Estado, e o Vice-
Governador, do País, quando a ausência exceder quinze dias;

XIII - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de
processo contra o Governador e o Vice-Governador do Estado, nos
crimes de responsabilidade, e, contra o Secretário de Estado, nos
crimes de responsabilidade não conexos com os do Governador;

XXXIV - aprovar, previamente, a alienação ou a concessão de terra
pública, ressalvados:

a) os casos previstos no § 20 do art. 246 e nos §Ç 30 e 80 do art. 247;
b) a alienação ou a concessão de terras públicas e devolutas rurais

previstas no art. 247, com área de até 1 00h (cem hectares);".
Igualmente, existem outras autorizações no texto constitucional, no

art. 90, XVIII, e no art. 161, X, que se sujeitam a controle exclusivo do
Poder Legislativo, ou seja, o ato de autorização se materializa por
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meio de resolução.

De outra parte, há também hipóteses que se traduzem em
autorizações legislativas impróprias, pois não configuram autêntico
instrumento de controle político, na medida em que dependem da
edição de lei em sentido estrito, sujeitas, além da chancela do
parlamento, à sanção do Chefe do Poder Executivo. Estão elas
previstass no ad. 18, "caput", e no art. 161, tV, VI, VIII e IX da
Constituição Estadual.

Quanto ao art. 18, "caput", parece-nos que a exigência de
autorização legislativa para a aquisição de bem imóvel, a título
oneroso, decorre eminentemente de tradição já assentada em nosso
Estado.

Já no que tange às hipóteses do art. 161, V, VI, VIII e IX, trata-se, na
realidade, de atualização e modificação introduzidas na lei
orçamentária, razão da exigência da edição de lei, para se respeitar o
princípio da hierarquia normativa.

Desse modo, pode-se concluir que os denominados "projetos de lei
autorizativa" são admissíveis tão-somente nos casos expressamente
previstos no texto constitucional, já que se revestem de caráter
excepcional.

No que respeita à proposição em exame, como já se salientou,
embora a Constituição mineira contivesse um dispositivo exigindo
autorização legislativa para a celebração de convênios pelo Poder
Executivo, foi ele julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucional idade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.424/2004.
Sala das Comissões, 20 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Leonardo Moreira - Ermano Batista - Maria Tereza Lara (voto
contrário).

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°318/2003
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o projeto de lei em

epígrafe altera o inciso 11 do art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que
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dispõe sobre a declaração de utilidade pública e dá outras
providências.

Aprovado o projeto no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1,
compete a esta Comissão emitir parecer para o 2 0 turno, nos termos
do disposto no art. 189 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, conforme preceitua o § 1° do
referido dispositivo regimental.

Fundamentação
Em sua formulação original, a proposição objetivava alterar o art. 10

da Lei n° 12.972, de 1998, reduzindo o prazo de funcionamento
exigido para que entidades pudessem obter o titulo de utilidade
pública. Desse modo, exigir-se-ia de tais entidades que estivessem
em funcionamento há mais de doze meses, e não há mais de dois
anos, tal como determina a mencionada lei.

A matéria foi aprovada na forma do Substitutivo n° 1, proposto por
esta Comissão, o qual contemplava a referida redução do prazo para
a habilitação das entidades, sob o entendimento de que tal alteração
legislativa otimizaria a parceria dessas instituições com o poder
público no desempenho de atividades de cunho social. Ratificamos,
nesta oportunidade, a posição então externada por este órgão técnico.

De outra parte, o referido substitutivo consignava a ampliação do rol
de autoridades habilitadas a atestar a idoneidade da instituição a ser
declarada de utilidade pública, fazendo incluir nele o Presidente do
Conselho Municipal de Assistência Social, haja vista que a Lei
Orgânica de Assistência Social - LOAS - prevê a figura dos conselhos
municipais como eficientes instrumentos voltados para o
estabelecimento de prioridades sociais e de formas de atuação
direcionadas às camadas mais pobres da população. Também nesse
ponto confirmamos o posicionamento então firmado por esta
Comissão.

Por fim, o mencionado substitutivo propugna por alteração no
"caput" do art. 1° da Lei n° 12.972, de modo a retirar de seu texto a
expressão "A sociedade civil". Com isso, somente as associações eas
fundações estariam habilitadas a receber o título de utilidade pública.
A razão de ser dessa alteração reside no fato de que a nova redação
do Código Civil acolhe a distinção conceitual, há muito consagrada na
doutrina, entre sociedade civil e associação, qualificando a primeira
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como entidade voltada para atividades econômicas, condição
incompatível com a natureza de utilidade pública.

Entretanto, julgamos necessária uma última modificação, incidente
sobre o dispositivo que prevê o rol de autoridades habilitadas a atestar
a idoneidade das entidades candidatas ao título de utilidade pública,
de modo a nele incluir o. Defensor Público da comarca em que a
entidade está sediada. Com efeito, entendemos que também essa
autoridade estaria em condições de avalizar a atuação beneficente de
entidades aptas a serem declaradas de utilidade pública.

Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 318/2003 com a

Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Inclua-se, no parágrafo único do art. 1 1 da Lei n° 12.972, a que se
refere o art. 1° do projeto, a expressão "Defensor Público" após a
expressão "Delegado de Polícia".

Sala das Comissões, 20 de abril de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Jô Moraes - Dinis Pinheiro.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°318/2003

Altera o art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 27 de julho de 1998, que dispõe
sobre a declaração de utilidade pública e dá outras providências.

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

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

fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade podem ser
declaradas de utilidade pública desde que comprovem:

1- que adquiriram personalidade jurídica;
II- que estão em funcionamento há mais de um ano;
III- que os cargos de sua direção não são remunerados;
IV- que seus diretores são pessoas idôneas.
Parágrafo único - O atestado do cumprimento das exigências

previstas nos incisos II, III e IV deste artigo poderá ser firmado pelo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, por Juiz de
Direito, Promotor de Justiça, Juiz de Paz, Prefeito, Presidente da

rÃ'
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Câmara Municipal, Delegado de Polícia, ou seus substitutos
legais, do município ou da comarca em que as entidades forem
sediadas.".

Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30- Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE. LEI N°961/2003.

Comissão de Administração Pública
Relatório

O Projeto de Lei n° 961/2003, da Deputada Maria Tereza Lara,
dispõe sobre o Conselho de Participação e Integração da Comunidade
Negra, define políticas e dá outras providências.

Aprovada no l o turno com as Emendas n
o
s 1 e 2, apresentadas por

esta Comissão, a matéria retorna a este órgão colegiado para análise
em 20 turno e para que seja elaborada a redação do vencido, que
segue anexa e é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
A proposta em exame altera a denominação do Conselho de

Participação e Integração da Comunidade. Negra para Conselho de
Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Minas
Gerais. Além disso, amplia as competências do órgão, reduz de 32
para 30 o número de seus membros, subordina o Conselho à
Secretaria de Estado de Governo e dá outras providências.

Criado pelo Decreto n° 28.071, de 1988, recepcionado pela
Constituição Estadual como lei no sentido estrito, o Conselho foi
originalmente inserido na estrutura da Secretaria de Estado do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente, a qual,
por sua vez, foi transformada em Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes, por meio da Lei Delegada n° 49,
de 2003.

Reafirmamos a oportunidade e a conveniência das emendas
apresentadas por esta Comissão no l o turno, lembrando que a
primeira delas suprime do inciso 1 do art. 2 0 do projeto a expressão "e
desenvolver", utilizada com o sentido de implementar, uma vez que o
art. 161, 1, da Constituição mineira veda o desenvolvimento de
programas e projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual.

Já a Emenda n° 2 dá nova redação ao inciso IV do art. 2 0 do projeto,
de forma a compatibilizar o trabalho da Ouvidoria interna do Conselho
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com as competências da Polícia Civil, à qual cabe apurar os fatos
alegados na notícia do crime, e do Poder Executivo, ao qual compete
aplicar a penalidade estabelecida na sentença judicial.

Além das emendas recebidas no l o turno, são apresentadas ao
projeto, agora no 2 0 turno, outras duas emendas.

A primeira delas dá nova redação ao art. 3°, acrescentando dois
novos membros ao Conselho e subordinando-o à Secretaria de
Estado do Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE. Os novos
membros do Conselho são um representante das universidades
públicas estaduais e um representante das comunidades quilombolas.

A segunda emenda promove uma correção técnica no art. 40,

retificando o nome do Conselho, conforme originalmente proposto no
projeto.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do

Projeto de Lei n° 961/2003 na forma do vencido em 1° turno, com as
Emendas n

o
s 1 e 2 a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - O Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento

da Comunidade Negra de Minas Gerais, órgão subordinado à
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Esportes -
SEDESE -, será composto paritariamente por representantes da
sociedade civil e do poder público, a saber:

- dezesseis representantes da Administração Pública Estadual,
sendo:

a - um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e
Gestão;

b - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esporte;

c - um representante da Secretaria de Estado da Saúde;
d - um representante da Secretaria de Estado da Educação;
e - um representante da Secretaria de Estado de Defesa Social;

- um representante da Secretaria de Estado da Cultura;
g - um representante da Secretaria de Governo;
h - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
- um representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico;

rs



1060
- um representante da Secretaria de Desenvolvimento Regional

e Política Urbana;
k - um representante da Defensoria Pública Estadual;
- um representante da Assembléia Legislativa do Estado;

m - um representante do Ministério Público Estadual;
n - o Ouvidor de Polícia do Estado;
o - um representante do Conselho Estadual dos Direitos Humanos;
p - um representante das universidades públicas estaduais.
II - dezesseis representantes da sociedade civil organizada, que

representem as diversas regiões do Estado, sendo:
a - três representantes de movimentos organizados da comunidade

negra;
b - três representantes de entidades religiosas afro-brasileiras;
c - dois representantes de associações comunitárias;
d - dois representantes do movimento sindical;
e - dois representantes do movimento de mulheres negras;
- dois representantes de entidades culturais afro-brasileiras;

g - um representante da Ordem dos Advogados do Brasil;
Ii - um representante das comunidades quilombolas.".

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 4° a seguinte redação:
"Art. 40 - A posse da primeira diretoria do Conselho de Participação e

Desenvolvimento da Comunidade Negra se dará na presença do
Governador do Estado.".

Sala das Comissões, 20 de abril de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Jô Moraes - Paulo Piau - Fábio Avelar.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 961/2003

Dispõe sobre o Conselho de Participação e Integração da
Comunidade Negra, define políticas e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Conselho de Participação e Integração da Comunidade

Negra, criado pelo Decreto n° 28.071, de 12 de maio de 1988, passa a
denominar-se Conselho de Participação e Desenvolvimento da
Comunidade Negra de Minas Gerais.

Art. 20 - Compete ao Conselho de Participação e Desenvolvimento

rÀ
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da Comunidade Negra de Minas Gerais, órgão deliberativo e
controlador das políticas que visem à defesa dos interesses da
comunidade negra:

- formular programas e projetos voltados para o combate ao
racismo e à erradicação da discriminação racial;

II - promover a inserção da população negra na vida
socioeconômica, política e cultural do Estado de Minas Gerais, .

III - desenvolver estudos, pesquisas e debates relativos aos
problemas sociorraciais vividos pela comunidade negra;

IV - manter Ouvidoria interna para receber denúncias e colher
informações sobre a ocorrência de atos discriminatórios, adotar as
providências necessárias para que os fatos denunciados sejam
apurados pelo órgão competente e fiscalizar a aplicação das sanções
cabíveis no caso do trânsito em julgado de sentença penal
condenatória;

V - propor critérios para a celebração de contratos ou convênios
entre órgãos governamentais e organizações não governamentais
representativas da comunidade negra;

VI - incentivar a criação dos Conselhos Municipais e Regionais da
Comunidade Negra;

VII - propor critérios para repasse de recursos para os conselhos
regionais, municipais, entidades e organizações representativas da
comunidade negra, bem como fiscalizar e acompanhar a gestão de
recursos e a execução de programas;

VIII - elaborar seu Regimento Interno;
IX - elaborar sua proposta orçamentária.
Art. 30 - O Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da

Comunidade Negra de Minas Gerais, órgão subordinado à Secretaria
de Estado do Governo, será composto paritariamente por
representantes da sociedade civil e pelo poder público, constituído
por:

- quinze representantes da administração pública estadual, sendo:
a) um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão;
b) um represéntante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social e Esportes;
c) um representante da Secretaria de Estado de Saúde;

rs-4
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d) um representante da Secretaria de Estado de Educação;
e) um representante da Secretaria de Estado de Defesa Social;
f) um representante da Secretaria de Estado de Cultura;
g) um representante da Secretaria de Estado de Governo;
h) um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;
i) um representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico;
j) um representante da Secretaria de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana;
1) um representante da Defensoria Pública Estadual;
m) um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais;
n) um representante do Ministério Público Estadual;
o) o Ouvidor de Polícia do Estado;
p) um representante do Conselho Estadual dos Direitos Humanos;
II - quinze representantes da sociedade civil organizada, com

representação que contemple as diversas regiões do Estado, sendo:
a) três representantes de movimentos organizados da comunidade

negra;
b) três representantes de entidades religiosas afro-brasileiras;
c) dois representantes de associações comunitárias;
d) dois representantes do movimento sindical;
e) dois representantes do movimento de mulheres negras;
f) dois representantes de entidades culturais afro-brasileiras;
g) um representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.
§ P - Os representantes da administração pública serão indicados

pelo Governador do Estado, entre os servidores com poder de decisão
no âmbito de cada Secretaria, órgão ou entidade.

§ 20 - Os representantes da Assembléia Legislativa, do Ministério
Público, da Defensoria Pública e do Conselho de Direitos Humanos
serão, respectivamente, indicados pelo Presidente da Assembléia,
pelo Procurador-Geral do Estado, pelo Procurador-Chefe da
Defensoria Pública e pelo Presidente do Conselho de Direitos
Humanos.

§ 30 - As entidades não governamentais, em funcionamento há, pelo
menos, dois anos, reunir-se-ão em Assembléias Setoriais para
indicação de seus representantes.

§ 40 - Os conselheiros serão indicados para mandato de dois anos,

rÀ
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readmitindo-se uma única recondução.

§ 5° - O exercício da função de conselheiro ou conselheira é
considerado de interesse público relevante e não será remunerado.

§ 6° - Para cada conselheiro ou conselheira titular, será escolhido,
simultaneamente, um suplente ou uma suplente, observados o mesmo
procedimento e as mesmas exigências.

Art. 40 - A posse da, primeira diretoria do Conselho Estadual de
Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Minas
Gerais se dará na presença do Governador do Estado de Minas
Gerais.

Art. 50 - Os recursos financeiros para a implantação e a manutenção
do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade
Negra de Minas Gerais serão previstos na Lei de Orçamento Anual do
Estado, em rubrica própria.

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 89/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 89/2003, de autoria do Deputado Alencar da

Silveira Jr., que dispõe sobre a realização da Semana de
Conservação Escolar, foi aprovado no 20 turno, com a Emenda n° i
ao vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 89/2003
Institui a Semana de Conservação Escolar e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Semana de Conservação Escolar, a ser

realizada anualmente, nos estabelecimentos da rede oficial de ensino,
com o objetivo de promover a recuperação do patrimônio escolar e
conscientizar a comunidade da importância de sua conservação.

Art. 20 - A Semana de Conservação Escolar incluirá:
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- palestras e atividades didáticas relativas à necessidade de

preservação do patrimônio escolar;
II - atividades de manutenção e reparo do patrimônio escolar.
§ 1° - Participarão da Semana de Conservação Escolar os alunos,

professores e funcionários do estabelecimento de ensino e a
comunidade.	 -

§ 20 O estabelecimento de ensino poderá aceitar colaboração
voluntária, apoio técnico e recursos da comunidade, mediante
deliberação do colegiado escolar.

Art. 3 0 - A Semana de que trata esta lei será realizada antes do
encerramento oficial do 4 0 bimestre do ano letivo.

Parágrafo único - Os dias dedicados à Semana de Conservação
Escolar serão considerados dias letivos, de freqüência obrigatória.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Maria Tereza

Lara.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2004

ATAS

ATA DA 24 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 20/4/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 18 Parte: 10 Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Proposta de Ação Legislativa n°
220/2004 - Representação n° 1412004 - Ofícios - Telegrama - 2 Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nos 1.571 e 1.572/2004 - Requerimentos nos 2.734 a 2.746/2004 -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e
Elmiro Nascimento - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do
Dia.

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

Andrade - Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Jr. -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Célio
Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Djalrna Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Durval Angelo - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan
- Gil Pereira - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jô
Moraes - José Henrique - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão -
Lúcia Pacífico - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Marília
Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Paulo Cesar
- Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
- O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 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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P Parte

P Fase (Expediente)
Ata

- O Deputado Antônio Carlos Andrada, 2 0- Secretário "ad hoc",
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Weliton Prado, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:	-
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 220/2004

Da Sra. Alda Luzia de Souza Teixeira, Presidente da Associação de
Mulheres de Negócios e Profissionais de Uberaba - BPW Uberaba -,
sugerindo seja instituído o Dia Estadual dos Gêmeos. (- A Comissão
de Participação Popular.)	-

REPRESENTAÇÃO N° 14/2004
Do Sr. Marco Aurélio Flores Carone, de Visconde do Rio Branco,

contra o Deputado Durval Angelo, por ter este apresentado denúncia
ao Ministério Público de Ribeirão das Neves utilizando-se de
documento falso, conforme apurado pelo Ministério Público do Estado.
(- A Ouvidoria Parlamentar.)

OFICIOS
Do Sr. Maurício Corrêa, Presidente do STF, comunicando que essa

Corte referendou liminar concedida na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 3.115.

Do Sr. Fuad Noman, Secretário daFazenda, encaminhando
informações relativas ao Requerimento n° 2.297/2004, do Deputado
Gil Pereira.

Do Sr. Alexandre Postal, Presidente da União Nacional dos
Legislativos Estaduais - UNALE -, solicitando sejam indicados os
representantes desta Casa na Direção Nacional daquela entidade.

Do Sr. Marcilio Alves, Presidente da Câmara Municipal de
Governador Valadares, encaminhando cópia de requerimento do
Vereador Capitão Erley, aprovado por essa Casa, no qual se pede
manifestação desta Assembléia em face da possibilidade da redução
do número de Vereadores das Câmaras Municipais mineiras. (- A
Comissão de Administração Pública.)

Da Sra. Maria Celeste Morais Guimarães, Auditora-Geral do Estado,

rÃ'
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solicitando esclarecimentos com relação às informações
prestadas por esta Casa ao Tribunal de Contas, constantes no
Balanço Geral do Estado, exercício de 2003.

Do Sr. Romeu Scarioli, Presidente do BDMG, informando sobre a
situação dos recursos do Programa Novo SOMMA em 31/3/2004. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Paulo César Gonçalves de Almeida, Reitor da UNIMONTES,
prestando informações a respeito do Requerimento n° 2.291/2004, da
Deputada Ana Maria Resende.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Sub-secretário da Casa Civil,
prestando informações referentes a pedido de diligência da Comissão
de Fiscalização Financeira encaminhado por meio do Ofício n°
51 9/2004/SGM. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 920/2003.)

Do Sr. Amaury de Lima e Souza, Juiz da Vara de Execuções
Criminais de Juiz de Fora, encaminhando cópia de expediente em que
é relatada a situação do CERESP desse município. (- A Comissão de
Segurança Pública.)

Do Sr. Carlos André Mariani Bittencourt, Promotor de Justiça, em
atenção ao Requerimento n° 2.174/2004, da Comissão de Segurança
Pública, prestando informações referentes ao citado requerimento.

Das Sras. Ana Rita da Silva e Souza, Supervisora Regional da
Divisão Operacional e Financeira da 40 8 SRE - Uberlândia, Elizabeth
Maria de Carvalho Rocha, Diretora II da SRE - Conselheiro Lafaiete, e
Marly Terezinha Campos Vieira, Assessora II da SRE - Juiz de Fora,
prestando informações referentes ao Requerimento n° 1.682/2003, da
Comissão de Educação.

Do Sr. Homero Gonçalves Cordeiro, Gerente de Negócios do Banco
do Nordeste do Brasil S.A., em atenção a requerimento da Comissão
de Segurança Pública, encaminhando documentação concernente ao
referido requerimento.

Do Sr. Paulo R. Vieira Corrêa, Presidente do Núcleo Regional da
Sociedade Mineira dos Engenheiros Agrônomos em Manhumirim, e
outros, sugerindo a implantação de uma fábrica de café solúvel em
Manhuaçu.

Da Sra. Salutia Maria Furiati e Silva Moreira e outras, professoras da
rede estadual de ensino, solicitando que esta Casa interceda junto à
Secretaria de Planejamento e Gestão com vistas à melhoria da

rÀ'
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situação profissional dessas servidoras. (- A Comissão de
Administração Pública.)

Do Sr. Luiz Gonzaga Leal, Diretor Regional da Oi em Minas Gerais,
prestando informações referentes a requerimento do Deputado
Domingos Sávio encaminhado por meio do Ofício n° 134/2004/SGM.

De produtores de café e cooperados da CAFEPOÇOS e da
CAFECREDI, manifestando sua indignação pela impunidade dos
responsáveis por desvios financeiros ocorridos nessas cooperativas. (-
A Comissão de Política Agropecuária.)

TELEGRAMA
Do Sr. Eduardo Azeredo, Senador, agradecendo o convite para

participar da ia Reunião Ordinária da CBH - Doce e CIPE - Rio Doce!
informando da impossibilidade de comparecer a esse evento. (- A
CIPE - Rio Doce.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI N°1.571/2004

Institui o Fundo de Conservação Rodoviária do Estado de Minas
Gerais - FIJNCOR-MG.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Fundo de Conservação Rodoviária do Estado

de Minas Gerais - FUNCOR-MG -, destinado, exclusivamente, para:
- a conservação das rodovias integrantes do Sistema Rodoviário

Estadual;
II - as contribuições do Estado, a título de contrapartida obrigatória

em decorrência da celebração, com a União ou municípios, de
convênio cuja finalidade seja conservação de redes rodoviárias do
Estado de Minas Gerais.

§ 1° - Para os efeitos desta lei, se entende por conservação
rodoviária o conjunto de atividades destinadas a preservar tanto em
curto, quanto em médio ou longo prazos, a condição das rodovias, de
modo que se preveja sua degradação e se propicie assim um serviço
adequado e permanente de conservação, compreendendo as
seguintes atividades:
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- os estudos, as pesquisas, os sistemas, os sistemas de

gerência e planejamento da conservação;
II - a limpeza, a reparação e a substituição de drenagem, o controle

de vegetação;
III. - a reparação dos taludes laterais;
IV - o nivelamento de superfícies;.
V - a reparação de pavimentos, incluída a reparação seletiva das

capas de materiais subjacentes;
VI - o reforço do pavimento mediante capas adicionais;
VII - a reparação e a substituição de dispositivos de segurança e

sinalização em geral;
VIII - tudo o que fizer necessário para a manutenção das condições

da via e o reforço da sua estrutura.
§ 2° - A conservação rodoviária não compreende a reconstrução das

rodovias nem as modificações ou melhoramentos substanciais
implantados por qualquer obra que modifique a geometria do eixo ou a
largura da via.

§ 3° - O FUNCOR-MG será vinculado, para efeitos administrativos, à
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, que lhe
prestará suportes técnico e material.

Art. 20 - O FUNCOR-MG terá um Conselho de Administração
constituído dos seguintes membros:

- Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, como
Presidente;

II - Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico;
III - Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento;
IV - Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem;
V - representante da Assembléia Legislativa do Estado Minas

Gerais;
VI - representante da Associação dos Municípios do Estado de

Minas Gerais;
VII - representante da Federação da Agricultura do Estado de Minas

Gerais;
VIII - representante da Federação das Indústrias do Estado de Minas

Gerais;
IX - representante da Federação das Empresas de Transporte de

Cargas no Estado de Minas Gerais;
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X - representante da Federação das Empresas de Transporte de

Passageiros do Estado de Minas Gerais;
Xl - representante dos usuários, indicado pelo PROCON-MG.
§ 1°- Os Conselheiros têm mandato não remunerado.
§ 20 - Os Conselheiros a que se referem os incisos 1 a til podem

delegar suas atribuições, mediante autorização expressa, vedada a
delegação a outro membro já participante do Conselho.

§ 3° - Os Conselheiros referidos nos incisos V a IX devem ser
expressamente indicados pelos titulares dos respectivos órgãos,
mediante documento escrito, observada a vedação disposta na parte
final do parágrafo seguinte.

Art. 30 - Os recursos do FUNCOR-MG serão geridos por uma
diretoria executiva composta pelo Secretário de Estado de
Transportes e Obras Públicas, pelo Diretor-Geral do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG e por
um representante não pertencente ao Poder Executivo indicado pelo
Conselho de Administração.

§ 1° - O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG será o órgão executor do FUNCOR-MG e
disponibilizará os recursos humanos e materiais necessários ao seu
suporte operacional.

§ 20 - A diretoria executiva poderá constituir a estrutura necessária
para a administração, o controle e a gestão dos recursos do
FUNJCOR-MG.

§ 3° - Os gastos com pessoal e serviços de administração e gestão
dos recursos do FUNCOR-MG não poderão ultrapassar a 1% (um por
cento) da sua receita anual total.

Art. 40 - Constituem receitas do FUNCOR-MG:
- a arrecadação decorrente da aplicação da Contribuição sobre o

Domínio Econômico - CIDE -;
li - a arrecadação proveniente da exploração de faixa de domínio e

das multas de trânsito e por excesso de peso aplicadas na jurisdição
do DER-MG;

III - transferência à conta do Orçamento do Estado;
IV - auxílios, subvenções e contribuições de entidades ao

desenvolvimento de suas atividades;
V - doação e legados;



1071
VI - juros bancários e correção monetária de seus depósitos;
VII - quaisquer outras rendas eventuais.
Art. 50 - Compete ao Conselho de Administração do FUNCOR-MG:

- estabelecer a política de conservação rodoviária a ser
desenvolvida anualmente, observando, estreitamente, o que dispõe
esta lei:

II - traçar as diretrizes técnicas que balizarão as decisões a serem
implementadas, anualmente, com vista ao atendimento de suas
finalidades;

III - aprovar o orçamento anual do FUNCOR-MG;
IV - opinar, antes de encaminhar ao Governador do Estado e à

Assembléia Legislativa para deliberação, sobre propostas de
convênios a serem celebrados pelo FUNCOR-MG;

V - propor ao Governador do Estado e à Assembléia Legislativa as
ações a serem desenvolvidas, anualmente, por decorrência das metas
estabelecidas e dos recursos destinados ao Fundo;

VI - analisar e emitir parecer à prestação de contas da diretoria
executiva do FUNCOR-MG referente a exercício vencido, antes de
encaminhá-lo ao Tribunal de Contas do Estado, na forma de
legislação vigente;

VII - exercer as demais atribuições constantes nesta lei ou dela
decorrentes.

Art. 60 - Qualquer ação a ser desenvolvida pelo FUNCOR-MG
dependerá de prévia aprovação do Governador do Estado e da
Assembléia Legislativa, que se manifestarão após análise de proposta
formulada pelo Conselho de Administração, a qual conterá,
obrigatoriamente e de forma pormenorizada, os seguintes dados:

- no caso de aquisição de equipamentos:
a) quantidade e especificação técnica;
b) exposição sobre a necessidade de sua aquisição;
c) destinação.
II - no caso de rodovia;
a) obra ou serviço a ser executado;
b) trecho abrangido;
c) tempo de duração;
d) prazo de conclusão;
e) desembolso de pagamento.
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Art. 70 - Fica autorizada a abertura de conta corrente única e

específica em instituição financeira de crédito, oficial ou não,
destinada ao recebimento e à movimentação dos recursos relativos ao
FUNCOR-MG.

Parágrafo único - Qualquer movimentação financeira em nome da
Instituição somente poderá ser feita com a assinatura de, pelo menos,
dois membros da sua Diretoria Executiva.

Art. 80 - Os saldos financeiros do FUNCOR-MG, verificados ao final
de cada exercício, serão automaticamente transferidos, a seu critério,
para o exercício seguinte.

Parágrafo único - A Diretoria Executiva encaminhará à Assembléia
Legislativa, para análise e parecer da Comissão de Fiscalização, no
prazo de trinta dias, demonstrativo discriminado, contendo valores
arrecadados, despesas efetuadas e serviços realizados no período
aos últimos noventa dias.

Art. 90 - Os recursos auferidos por decorrência do disposto nesta lei
devem:

- ser destinados diretamente ao FUNCOR-MG, que manterá conta
corrente bancária vinculada para suas movimentações:

II - ser utilizados, exclusivamente, para a finalidade descrita no art.
1° desta lei.

Parágrafo único - Fica expressamente vedada a utilização dos
recursos do FUNCOR-MG para pagamento de salários e quaisquer
vantagens relativas a pessoal, bem como diárias a motoristas,
operadores de máquinas e pessoas que trabalhem diretamente na
construção, na manutenção e na recuperação ou no melhoramento de
rodovias estaduais.

Art. 10 - O FUNCOR-MG pode acompanhar e controlar o
recolhimento de valores feitos em seu benefício, em conjunto com a
Secretaria de Estado da Fazenda.

Art. 11 - Para o atingir os objetivos fixados nesta lei, havendo
necessidade de remanejamento ou suplementação de dotações
integrantes do Orçamento Geral do Estado, inclusive alteração de
programas estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, fica o
Poder Executivo autorizado a adotar os procedimentos adequados às
suas respectivas implementações

Art. 12 - As obras e os serviços executados com recursos do
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FUNCOR-MG deverão ter, obrigatoriamente, placas indicativas do
custo, do prazo e da extensão, bem como, em caracteres
diferenciados e ressaltados, a seguinte expressão: "Obra Realizada
com Recursos do FUNCOR-MG";

Parágrafo único - Nos veículos e nos equipamentos caracterizados
como material permanente e adquiridos com recursos do FUNCOR-
MG deverão ter fixadas, obrigatoriamente, por meio de adesivo ou
pintura, a seguinte expressão: "Adquirido com Recursos do FUNCOR-
MG".

Art 13 - Os Secretários de Estado dos Transportes e Obras Públicas,
da Fazenda, do Desenvolvimento Econômico e da Agricultura e
Abastecimento devem tomar de imediato as medidas cabíveis para,
dentro de suas perspectivas áreas de atuação e competência, dar
implemento às disposições da presente lei, podendo expedir atos
normativos conjuntos.

Parágrafo único - Obedecidas as normas hierárquicas e de
funcionamento do órgão, o Diretor-Geral do DER-MG deve
implementar complementarmente as medidas a que se refere o artigo.

Art. 14 - O Poder Executivo, editará o regulamento do FUNCOR-MG
no prazo de noventa dias contados na data de publicação desta lei.

Art. 15- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2004.
Gustavo Valadares
Justificação: A proposição que ora apresento tem por objetivo

viabilizar a Constituição de um fundo de caráter público com vistas à
conservação rodoviária no Estado de Minas Gerais.

E latente o estado de calamidade das rodovias mineiras, quer sejam
elas estaduais, quer federais que cortam o Estado, fazendo com que
os condutores que por elas trafegam enfrentem enormes dificuldades
nos seus deslocamentos, além ainda de estarem correndo risco de
vida, ao trafegarem por essas vias em péssimas condições de
pavimentação e sinalização; contudo, mesmo que esta realidade de
fácil detecção seja prontamente enxergada pelo poder público
estadual, este se encontra em estado de inoperância diante da
situação, decorrente da falta de recursos.

O fundo previsto nesta proposição pretende viabilizar os recursos
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necessários para melhorar as condições da malha rodoviária
mineira. Nesse sentido, peço o apoio dos nobres colegas quando da
apreciação desta matéria.

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

PROJETO DE LEI N° 1.572/2004
Declara de utilidade pública a Caixa Escolar do Conservatório

Estadual de Música Cora Pavan Capparelli, com sede no Município de
Uberlândia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pública a Caixa Escolar do

Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Capparelli, 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, 31 de março de 2004.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Caixa Escolar do Conservatório Estadual de Música

Cora Pavan Capparelli, sociedade civil com personalidade jurídica
própria sem fins lucrativos, tem por finalidade congregar iniciativas
comunitárias, visando prestar assistência aos alunos carentes. O
objetivo é fornecer alimentação, material didático, vestuário e outros
àqueles que de outra forma não teriam condições de continuar seus
estudos.

Diante do exposto, ressaltamos a importância da prestação de seus
serviços à comunidade, e contamos com o apoio dos colegas para a
aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.734/2004, do Deputado Alberto Bejani e André Quintão e da

Deputada Marília Campos, pleiteando seja solicitado à Auditoria Geral
do Estado o envio a esta Casa de cópia do relatório da auditoria
realizada na Loteria do Estado de Minas Gerais sobre o contrato
firmado entre essa empresa e a GTech. (- Semelhante proposição foi
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apresentada anteriormente pela Comissão do Trabalho. Anexe-se
ao Requerimento n° 2.497/2004 nos termos do § 2 0 do ad. 173 do
Regimento Interno.)

N° 2.735/2004, dos Deputados Biel Rocha e Chico Simões,
solicitando seja formulado voto de congratulações com o Sindicato
dos Empregados do Comércio de Juiz de Fora pelas comemorações
do centenário de sua fundação. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 2.736/2004, do Deputado Chico Simões, solicitando seja
formulado apelo ao Coordenador-Geral do DNIT-MG com vistas a que
sejam instalados redutores eletrônicos de velocidade no Km 324 da
BR-381, no Bairro de Lajes, no Município de Bela Vista de Minas. (- A
Comissão de Transporte.)

N° 2.737/2004, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulada
manifestação de aplauso a tara Maria Resende Azevedo Coelho pela
vitória alcançada no Concurso Miss Brasil 2004. (- A Comissão de
Educação.)

N° 2.738/2004, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja
formulado voto de congratulações com lara Maria Resende Azevedo
Coelho por sua classificação em 2° lugar no Concurso Miss Brasil
2004. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Paulo Cesar. Anexe-se ao Requerimento n° 2.737/2004 nos
termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 2.739/2004, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja
inserido nos anais da Casa voto de congratulações com a MGS -
Minas Gerais Administração e Serviços S.A. pelo 500 aniversário de
sua fundação. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 2.740/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe do DNIT - 6 LJNIT com vistas a se viabilizar
a construção de ponte de ligação entre Itabira e Guanhães, na MG-
120, Km 374.

N° 2.741/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes com vistas a se
viabilizar a construção de ponte de ligação entre Itabira e Guanhães,
na MG-120, 1Km 374. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 2.742/2004, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja inserido
nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de Nova
Módica pelo 42° aniversário de sua emancipação. (- A Comissão de
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Assuntos Municipais.)

N° 2.743/2004, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja
inserido nos anais da Casa voto de congratulações com a nova
diretoria da Sociedade Hípica de Minas Gerais.

N° 2.744/2004, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja
formulado voto de congratulações pelos 150 anos da Paróquia São
Gonçalo, no Município de Contagem. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)

N° 2.745/2004, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
seja formulado apelo à COPASA-MG com vistas a que sejam
respondidas as questões que formula. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pela Deputada Lúcia Pacífico. Anexe-se
ao Requerimento n° 1.194/2003, nos termos do § 2 0 do art. 103 do
Regimento Interno.)

N° 2.746/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a se
obterem as informações que especifica. (- A Mesa da Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Dalmo Ribeiro Silva e Elmiro Nascimento.
Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, verificando, de
plano, que não há quórum para a continuação dos trabalhos, solicito o
encerramento da reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
quinta-feira, dia 22, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada na edição do dia 21/4/2004).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 6 a REUNIÃO ESPECIAL DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 19/4/2004

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presenças - Destinação da reunião - Execução dos Hinos
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de Portugal e do Brasil - Palavras do Sr. Manuel Frederico
Pinheiro da Silva - Palavras do Sr. Antônio Franco - Palavras do
Deputado Eduardo Moreira - Palavras do Deputado Jaime Gama -
Recital de Poesia - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente

Encerramento - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Mauri Torres - Antônio Júlio - Laudelino Augusto - Sebastião Navarro

Vieira - Weliton Prado.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20horas, declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Laudelino Augusto, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

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

O locutor - Convidamos para tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
José Osvaldo Lasmar, Secretário Adjunto de Cultura, representando o
Governador Aécio Neves; Antônio Franco, Embaixador de Portugal
em Brasília; Des. Reynaldo Ximenes Carneiro, representando o
Presidente do Tribunal de Justiça, Des. Márcio Antônio Abreu Correa
de Marins; Manuel Frederico Pinheiro da Silva, Cônsul de Portugal em
Belo Horizonte; Juiz Alvimar de Ávila, Presidente do Tribunal de
Alçada; Deputado Eduardo Moreira, Presidente do Grupo Parlamentar
de Amizade Portugal-Brasil da Assembléia da República Portuguesa;
Deputado Jaime Gama, Presidente da Comissão Parlamentar de
Assuntos Europeus e Política Externa da Assembléia da República
Portuguesa; e Des. Aluízio Alberto da Cruz Quintão, representando o
Presidente da AMAGIS, Carlos Augusto de Barros Levenhagen.

Registro de Presenças
O locutor - Registramos a presença em Plenário dos Srs.

Comendador Antônio Maria Ramos Pinto Cancela, 1°-Vice-Presidente
do Conselho da Câmara de Comércio Luso-Brasileira; Manoel Costa,
Presidente da BELOTUR; Antônio Manoel Baltazar, Presidente da
Comunidade Luso-Brasileira; Manoel Rodrigues, Juiz do Tribunal
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Regional do Trabalho da 3 a Região: Otacílio Ferreira, Vice-Cônsul
de Portugal: Joaquim Gaspar Ventura, Vice-Presidente do Conselho
do Centro da Comunidade Luso-Brasileira: e Jorge Amaral, Presidente
do Conselho Sul-Americano das Câmaras Portuguesas de Comércio.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à abertura do ciclo de

comemorações, em Minas Gerais, do 30° aniversário da Revolução
dos Cravos, ocorrida em Portugal no dia 25/4/74.

Execução dos Hinos de Portugal e do Brasil
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o hino de Portugal e,

após, o do Brasil.
- Procede-se à execução dos hinos de Portugal e do Brasil.

Palavras do Sr. Manuel Frederico Pinheiro da Silva
Exmo. Sr. Presidente Mauri Torres, Dr. José Osvaldo Lasmar, Des.

Reynaldo Ximenes Carneiro, Embaixador Antônio Franco, Juiz Alvimar
de Avila, Deputados Jaime Gama e Eduardo Moreira, Des. Aluízio
Alberto, minhas senhoras e meus senhores, gostaria de deixar
expressa uma palavra de agradecimento ao Presidente desta Casa,
Deputado Mauri Torres, que, desde muito cedo, há largos meses,
comigo acordou em fazer desta data em que Portugal comemora 30
anos da Revolução dos Cravos, e o Brasil comemora 40 anos do
golpe militar de 1964, um momento a mais de aproximação e partilha
entre Portugal e Brasil. Uma palavra também de enorme e
incondicional apreço para com o Sr. Embaixador Jaime Gama e o
Deputado Eduardo Moreira, que aqui nos honram com suas
presenças, emprestando a esta cerimônia brilho institucional que
certamente marcará este dia.

Muito obrigado a todos que tornaram factível e viável a organização
deste ciclo em Belo Horizonte, em que portugueses e mineiros
lembram e comemoram os 30 anos da Revolução dos Cravos. Essa
revolução, seja em nível de Portugal, seja internacional, foi prenha de
dinâmica de
transformação, abrindo ciclo histórico incontornavel mente decisivo na
história portuguesa e na história de vários outros países que, na
seqüência desse momento, , conheceram a independência: cinco
países na África e um na Ásia. A revolução abriu efetivamente o
caminho daquilo que minha geração - na época tinha 11 anos - viveu

WN
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intensamente, na prática e nas conseqüências. Foi momento que
teve, por certo, influência decisiva na vida de milhões de portugueses.
Essa influência, tal como em todos os grandes momentos históricos,
nem sempre está isenta de sombras, mas nenhum momento histórico
de viragem e de ruptura deixa de conhecer essas variantes. De toda
forma, a liberdade é o alimento indispensável do ser humano, adubo
absolutamente insubstituível do verdadeiro desenvolvimento, ou seja,
daquele que é inteirado e que toca a todos e a cada um. Em nome
dessa liberdade e do abrir decidido dessa porta que explica Portugal
de hoje, essa cerimônia realiza-se. Com grande honra e prazer, estou
entre vós. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Antônio Franco
Sr. Presidente, representantes dos Tribunais Superiores, Secretário

de Cultura, Deputados Jaime Gama e Eduardo Moreira, Cônsul,
demais autoridades, caros amigos da comunidade portuguesa, amigos
brasileiros, senhoras e senhores, a decisão da Assembléia Legislativa
de assinalar, em estreita associação com o Consulado de Portugal em
Belo Horizonte, autoridades institucionais do Estado e órgãos do
poder municipal, com esta sessão solene, a passagem do 30°
aniversário da Revolução Portuguesa de 25/4/74, que à história
passou com a designação de Revolução dos Cravos, honrando e
prestigiando a democracia portuguesa, evidencia sobremaneira os
laços fraternos e tantos domínios cúmplices que unem o Brasil e
Portugal. Com essa afirmação, não pretendo reconduzir-me ao
espírito do revivalismo sentimental, que, ao longo de décadas, definiu
a substância do relacionamento luso-brasileiro. Bem ao contrário,
pretendo que aquela afirmação de fraternidade e de cumplicidade
seja, hoje e aqui, tida como expressão do afeto de dois povos que,
sem perderem a noção do sentimento que os une, viraram a página
do sentimentalismo e marcam, atualmente, as suas relações por
padrões de modernidade, de eficácia e de colaboração mutuamente
proveitosa.

Com bem mais propriedade e saber que o próprio, escutaremos
estimulantes reflexões sobre a Revolução de 25 de abril, com que o
Deputado Jaime Gama nos brindará. Permitam-me que o saúde
cordialmente e deixe assinalado o seu perfil e a sua história de
resistência ao regime do Estado Novo e de democrata a quem
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Portugal deve assinaláveis serviços parlamentares e
governamentais, nomeadamente como o mais duradouro Ministro dos
Negócios Estrangeiros português em tempos de democracia.

Por mim, limitar-me-ei brevemente a me referir a que esta
Assembléia Legislativa evoca hoje um golpe militar que, pela maciça
adesão popular que suscitou, rapidamente se viu transformado num
autêntico movimento revolucionário. Com  o seu triunfo, chegou ao fim
regime autoritário e ditatorial, provinciano e isolacionista, caduco de
quase 50 anos. As trevas impostas pelo cerceamento de todos os
direitos da cidadania pela polícia política, pela censura à imprensa e
por moral tão beata quanto hipócrita, sucedeu, como conseqüência
imediata do golpe e acima de todos os outros valores, a liberdade. E
essa liberdade que o povo português deve aos militares do 25 de
Abril, é essa liberdade portuguesa que esta Assembléia Legislativa
hoje fraternalmente evoca.

Embora todas as lutas e sacrifícios que muitos resistentes ao regime
salazarista - mulheres e homens - foram ao longo de décadas
desenvolvendo, nomeadamente nos movimentos estudantis,
enquadrados ou não em associações e partidos políticos condenados
à clandestinidade, forçoso é reconhecer que o movimento das Forças
Armadas que desencadeou o golpe militar não foi a expressão armada
de levantamento nacional ou, menos ainda, de insurreição popular. Na
verdade, o golpe militar traduziu sobretudo a vontade de substancial
grupo de Oficiais dos quadros intermédios - Tenentes, Capitães e
Majores -, em parte contagiados pelas idéias e aspirações dos jovens
Oficiais que não pertenciam ao quadro permanente, de ver instaurada
a democracia em Portugal e de, por essa forma, pôr fim a uma guerra
colonial, sem sentido e sem esperança, que o regime de Salazar e
Marceal Caetano deixara ineficaz e cansativamente arrastar. Ou seja,
o 25 de Abril foi a válvula de escape do impasse a que o regime do
chamado Estado Novo havia conduzido o Pais, quer na metrópole,
quer nas colônias.

Só que as revoluções, mesmo as emergentes de golpe militar, não
são operações de Estado-Maior, friamente pensadas e racionalmente
executadas. São sempre passíveis de sucessivas vicissitudes,
emergentes de energia e criatividade coletivas que em cada momento
se prevalecem das conjunturais relações de forças favoráveis, assim
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tantas vezes pulverizando os objetivos iniciais que levaram ao seu
desencadeamento. E foi por assim também ter sucedido em Portugal,
em 1974, que o processo revolucionário, desencadeado por golpe
militar quase tradicional, acabou por procurar modificar de forma
radical a •face econômica, social, política e cultural do país,
contagiandõ, nas suas sucessivas ondas de choque, situações de
outros países e continentes que também experimentavam a ausência
da liberdade, da democracia ou até da independência nacional. Mas
se assim foi, nos seus excessos, nas suas ingenuidades e até nas
suas perversões, forçoso é reconhecer que o 25 de Abril pôs termo a
uma guerra colonial injusta, levou à democratização do Estado e do
país e lançou as sementes do desenvolvimento econômico e social na
educação, na saúde, na igualdade de oportunidades, que,
germinadas, permitiram a Portugal integrar-se democraticamente no
seio da comunidade internacional e, mais tarde, aderir à Comunidade
Européia como seu membro de parte inteira.

A Revolução constitui, vista a 30 anos de distância, marco histórico
e fundador da democracia de Portugal. E um evento que, em boa
medida, alterou o devir da história contemporânea. Marco saudado
por milhares de democratas brasileiros que também, por essa altura,
experimentavam as agruras da falta de liberdade, em resultado de
golpe militar de sentido e significado inverso ao que hoje
comemoramos, que há 40 anos se abateu sobre este País, fato que
Minas Gerais, aliás, entendeu dever assinalar sob o significativo lema
Relembrar para Nunca Mais.

Evocando e homenageando fraternalmente os queridos e cúmplices
irmãos brasileiros, permitam que este velho admirador da genial
música brasileira evoque um dos seus talentos maiores, Chico
Buarque de Hollanda: "Foi bonita a festa, pá/Fiquei contente/E ainda
guardo, renitente/Um velho cravo para mim./ Sei que há léguas a nos
separar,/Tanto mar, tanto mar,/Sei também quanto é preciso,
pá/Navegar, navegar./Canta a primavera, pá/Cá estou carente/Manda
novamente/Algum cheirinho de alecrim. Com o poeta festejamos,
pois, a primavera, liberdade, fraternidade e esperança, o Brasil e
Portugal reencontrados na democracia. Festejamos ainda com mais
fervor nesta Pátria de liberdades do Brasil que incontornavelmente
continuem velhas e amigas terras de Minas Gerais. Obrigado por esta
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celebração.

Palavras do Deputado Eduardo Moreira
Senhoras e senhores, portugueses e brasileiros, quero deixar

registrada a minha honra em estar nesta tribuna, nesta data em que a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais homenageia a minha pátria,
Portugal, relembrando dia tão marcante de nossa história. Numa
comemoração como esta, quando Portugal relembra a passagem de
data que ficou marcada na história de seu povo como o início de uma
nova era, saúdo seus organizadores e, particularmente, o cordial e
glorioso povo mineiro, pela realização deste evento, que marca a
passagem dos 30 anos do Dia 25 de Abril, movimento de consagração
popular, pela eleição da Casa "mater" da representação popular deste
portentoso Estado como sede desta importante realização. Não
poderia a organização deste evento ser mais feliz na escolha do
orador desta noite. Cabe-me a honrosa missão de lhes apresentar o
Dr. Jaime Gama, se é que ainda precise ser apresentado.

Jaime José Matos da Gama nasceu em 8/6/47, nos Açores, tendo
concluído o curso liceal em Ponta Delgada. Licenciado em Filosofia
pela Universidade de Lisboa, foi jornalista e professor e, durante
vários anos, orientou seminário sobre estudos estratégicos na
Universidade Autônoma de Lisboa. Foi Presidente do grupo editorial
Bertrand. Vive em Lisboa desde 1965, é casado e tem um filho. A sua
família e a de sua mulher têm relações com o Brasil que datam do
século XIX. Desde 2002, é Presidente da Comissão Parlamentar de
Assuntos Europeus e Política Externa da Assembléia da República,
tendo sido eleito Deputado pelo círculo de Lisboa nas listas do Partido
Socialista. Dedicou-se desde cedo à ação política, iniciada ainda
quando era estudante, sendo um dos fundadores do Partido Socialista
Português. Detido duas vezes pela polícia política da ditadura,
participou no 25 de Abril de 1974 como Oficial miliciano, quando se
encontrava a prestar serviço militar numa unidade da Figueira da Foz.
Eleito em 1975 Deputado à assembléia que aprovou a nova
Constituição do país, foi sucessivamente reeleito em todas as
legislaturas, primeiro pelos Açores e, desde 1983, por Lisboa. Foi, até
hoje, Presidente de várias comissões parlamentares - Negócios
Estrangeiros, Defesa, Assuntos Europeus e Política Externa. Foi
igualmente líder parlamentar do Partido Socialista nos períodos de
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1992 a 1993 e de 1994 a 1995. Em 1978, ocupou a Pasta
Ministerial da Administração Interna no governo da coligação PS-CDS,
tendo apenas 30 anos. De 1983 a 1985, foi Ministro dos Negócios
Estrangeiros no governo da coligação PS-PSD, cargo que voltaria a
desempenhar de 1995 a 2002, no governo do Partido Socialista. Em
1999,. acumulou essa Pasta com a de Ministro da Defesa Nacional. De
1999 a 2002, em acumulação com o cargo de Ministro dos Negócios
Estrangeiros, desempenhou as funções de Ministro de Estado.

Da sua ação governativa poderemos salientar a participação nas
negociações para a entrada de Portugal nas Comunidades Européias
- aliás, é um dos subscritores do Tratado de Adesão em 1985 -; o
impulso à criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa -
CPLP -, em 1996; a articulação da política externa portuguesa
conducente à independência de Timor-Leste, sob os auspícios da
ONU, nomeadamente o Acordo de Nova lorque, de 1999; a
negociação final do processo de transição de Macau para a República
Popular da China, em 1999; a coordenação da Presidência
portuguesa da União Européia, em 2000; a elaboração do Tratado de
Amizade, Cooperação e Consulta entre Portugal e Brasil, que
subscreveu com o Chanceler Luís Felipe Lampreia, em Porto Seguro,
em 22/4/2000, nos 500 anos da chegada de Pedro Alvares Cabral a
estas terras, ato que ocorreu em presença dos Presidentes Fernando
Henrique Cardoso e Jorge Sampaio; e, ainda, a Presidência
portuguesa da Organização de Segurança e Cooperação Européia -
OSCE - ao longo dos primeiros meses de 2002. As intervenções de
Jaime Gama, como responsável pela condução da política externa
portuguesa, estão reunidas em três volumes editados pelo Ministério
dos Negócios Estrangeiros e por comunidades portuguesas.
Possuidor de várias condecorações portuguesas e estrangeiras, foi
agraciado pelo Governo brasileiro com a Grã-Cruz da Ordem do
Cruzeiro do Sul e com a Grã-Cruz da Ordem do Rio Branco, tendo em
atenção o papel desempenhado no reforço das relações luso-
brasileiras.

Esse é, portanto, breve e resumido currículo do ilustre orador
convidado para nos brindar com a sua palavra lúcida e experiente,
cidadão insigne, motivo de orgulho da nação portuguesa. Muito
obrigado.
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Palavras do Deputado Jaime Gama

Foi uma grande honra responder positivamente ao convite do
Presidente da Assembléia Legislativa para proferir perante tão distinto
público palestra sobre os 30 anos do 25 de Abril em Portugal e o
curso das relações luso-brasileiras ao longo dessas três décadas.
Começarei com o fenômeno do 25 de Abril de 1974 e sua evolução
até .a atualidade, procurando circunscrever aspectos essenciais do
que foi a evolução do país, e depois projetarei essa análise nas
relações entre os nossos países.

Para compreendermos o que foi o 25 de Abril de 1974 em Portugal,
temos de proceder ao seu enquadramento, que é a evolução dos
regimes autoritários na Europa do Sul ao longo da década de 70,
fenômeno simétrico àquilo que veio a se passar na década de 90, com
a evolução das ditaduras nos países da Europa Central e do Leste. Os
três países que na Europa do Sul são objeto dessa evolução e
passam dos regimes autoritários a democracias pluralistas são Grécia,
Portugal e Espanha. Essa modificação viabilizará o ingresso desses
países nas comunidades européias. Da mesma forma, duas décadas
mais tarde, a evolução dos sistemas políticos na Europa Central e do
Leste permitirá que esses países agora integre a Aliança Atlântica e a
União Européia.

As origens da Revolução de 25 de abril de 1974 são de várias
ordens, mas, se quisermos sintetizar, podemos dizer que, em primeiro
lugar, têm a ver com o sistema das Forças Armadas e com a situação
de cansaço dessas mesmas Forças Armadas em relação ao
prolongamento de opressões militares, sem perspectiva de solução
política. Opressões militares em três teatros: Angola, Moçambique e
Guiné-Bissau. Se quisermos ter a dimensão mais exata desse
fenômeno, podemos aferir que as mais jovens patentes dos quadros
permanentes das Forças Armadas iam iniciar terceiras e quartas
comissões de serviço em guerra, que tinham duração de dois anos.
No caso do contingente de recrutamento, a duração desse serviço em
teatro de opressões era de dois anos e meio a três anos. Os oficiais
murcianos que não tivessem sido mobilizados para os teatros de
guerra como alferes eram chamados para, como Capitães murcianos,
posteriormente, desempenhar funções nesses teatros por mais dois
anos e meio, depois de terem cumprido três anos e meio de serviço
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militar obrigatório em Portugal. Essa situação está intimamente
relacionada com o aparecimento do 25 de Abril. Naturalmente, a isso
se alia também a frustração com o fim da abertura política iniciada em
primeira fase por Marceal Caetano. Também podemos acrescer
fatores de outra ordem no plano econômico e social, pois tudo isso se
passa no contexto da crise petrolífera de 1973, com grandes
conseqüências no país quanto à subida inopinada da inflação.
Também tem a ver com a pouca disponibilidade de recursos
orçamentários, muito afetados pelo prosseguimento das operações
militares, para prossecução de programa sustentado de investimento
público e de modernização no país.

Esse processo que sai da Revolução de 25 de abril é complexo
porque, naturalmente, se há, por um lado, tendências na área militar,
algumas mais moderadas e outras mais radicais, que se chocam ao
longo do processo político, há também, por outro lado, a emergência
das próprias forças políticas, visto que até aí praticamente o setor que
apoiava o regime político existente tinha expressão e organização
política. Quais são essas forças? O Partido Comunista, criado em
1921, tinha organização ilegal e clandestina, com organização muito
stalinista e ortodoxa; grupos da extrema esquerda constituídos a partir
de 1968, com base estudantil; o Partido Socialista, fundado em 1973,
por Mário Soares, na evolução de organização anterior, chamada
Ação Socialista Portuguesa; o Partido Social Democrata, que tem por
origem um núcleo de Deputados da chamada ala liberal, tem
integrado listas com Marcelo Caetano na primeira fase de sua gestão,
mas que não tinha se recandidatado nas eleições subseqüentes,
portanto, estava numa posição muito critica em relação à não-
evolução do regime político; o Centro Democrático e Social, partido
criado nessa ocasião, agrupando uma tendência democrática cristã
mais conservadora que o Partido Social Democrata; e vários grupos
ocasionais mais radicalizados à direita, que depois não tiveram
expressão eleitoral e diluíram-se.

Naturalmente, em paralelo com toda essa evolução política, há uma
descolonização feita por negociações diretas com os movimentos que
combatiam a vitória dos portugueses. Não foi descolonização feita sob
os auspícios das Nações Unidas, da qual resultou o regresso a
Portugal de cerca de meio milhão de tornados - boa parte deles com
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grande sofrimento humano nesse deslocamento para o país de
origem. Cerca de 200 mil soldados que também estavam em missões
militares na África regressaram ao país. Tudo isso ocorreu num
contexto de recessão econômica e internacional, em que se fecharam
e criaram dificuldades à migração portuguesa para outros países
europeus Esse é fator importante, que deve ser levado em conta,
porque foi um aspecto de dificuldade nos primeiros anos da evolução
política portuguesa após 1974. As eleições para a Assembléia
Constituinte, em 1975, pela primeira vez, deram mostra do que era a
distribuição do eleitorado em Portugal e o peso relativo das forças
políticas. Isso teve conseqüências na elaboração da Constituição de
1976, uma Constituição de compromiso; Constituição, por um lado,
nas áreas econômica e social, com carga ideológica muito forte; por
outro lado, quanto aos direitos, liberdades e garantias, ortodoxamente
liberal e, do ponto de vista da definição do sistema político, com
integração de um Conselho da Revolução, com representação dos
militares que tinham funções de garantir a sua aplicação; uma
Constituição que tem todos os intervenientes de uma Constituição
democrática pluralista, com independência do Poder Judiciário, com o
parlamento escolhido por eleições livres e um Presidente da
República eleito por sufrágio direto.
E uma Constituição que aponta para um regime

sem ipresidencialista. Digamos que segue o modelo político francês da
Constituição de 1958, embora definindo uma função para o Presidente
com menos poderes que os conferidos pela Constituição francesa. Por
que uma Constituição semipresidencialista? Em primeiro lugar, porque
havia sido feita reflexão segundo a qual uma das origens da ditadura
militar em Portugal, em 1926, tinha a ver com a extrema fragilidade,
pulverização e instabilidade política vivida, quer durante o período da
primeira república portuguesa (1911-1926), quer também durante o
próprio período da monarquia constitucional (1820-1910). Portanto, a
noção de que o sistema político português não deveria favorecer as
quedas do governo, a instabilidade de correntes de um sistema
parlamentarista estava presente no espírito dos que elaboraram a
Constituição de 1976.

Por outro lado, por que um Presidente da República eleito por
sufrágio direto, e não, por parlamento ou colégio eleitoral? Primeiro,
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pela grande influência política exercida pelas eleições de 1958,
em que concorreu o Gen. Delgado, cujo resultado é controvertido
quanto ao seu desfecho. Havia incorporação da idéia política de que
ocorreu o confisco de vitória eleitoral. Portanto, repor a eleição do
Presidente por sufrágio direto seria como equilibrar esse confisco do
resultado eleitoral. Por outro lado, porque se sente a necessidade de
assegurar a transição de revolução que foi desencadeada por
militares para um sistema político que, para ser democrático, tinha de
ser político civil. A possibilidade de se eleger Presidente da República,
com sufrágio direto, um militar que, ao mesmo tempo, deixava de
exercer qualquer função militar, era solução harmoniosa para garantir
sem sobressalto essa transição gradual.

A estabilização do sistema político português ocorreu depois de
aprovada a Constituição, com a entrada em função de um primeiro
Governo constitucional e com a eleição de um Presidente da
República. O Primeiro-Ministro dessa eleição legislativa foi o Dr. Mário
Soares, e o primeiro Presidente da República, eleito pela nova
Constituição, foi o Gen. Ramalho Eanes. A partir daí, estão
claramente organizadas articulações em termos de modelos internos e
externos para o país. Constituída a opção pela Aliança Atlântica, no
plano das relações de segurança e defesa, é tomada a opção
européia, com a formulação de pedido de adesão de Portugal à
Comunidade Européia logo em 1976, prolongando-se com
negociações de 1978 até 1985, culminando com a integração de
Portugal à União Européia, em 1985. Portugal é membro da União
Européia desde P11186. Há, todavia, duas importantíssimas revisões
constitucionais que clarificam o sistema português do ponto de vista
político e econômico, no sentido da democracia pluralista moderna e
da economia de mercado.

A revisão constitucional de 1982, que extingue por completo o
Conselho da Revolução e passa a integrar toda a área das Forças
Armadas no Ministério da Defesa Nacional, sob direção do Governo,
modelo clássico das democracias; e a revisão constitucional de 1987,
que põe fim ao modelo econômico existente na irreversibilidade das
nacionalizações e também na existência de setores da economia
reservados à iniciativa estatal. Essa revisão permite realizar um
processo de privatizaçôes e adequar o modelo econômico português
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ao modelo econômico das outras democracias pluralistas e das
economias de mercado. Revisões subseqüentes, como as de 1992,
1997 e 2001, têm tido importância para pontos específicos, como a
revisão de 1992, que adequou a Constituição portuguesa às
instituições européias e ao funcionamento da União Européia
decorrente do Tratado de Maastrich, e também permitiu efetuar, em
2001, nova revisão para possibilitar acareação do mandado europeu
de captura e nossa adesão ao Tribunal Penal Internacional das
Nações Unidas.

Em nosso sistema político, a vertente parlamentar é forte, o sistema
não é parlamentarista, é semipresidencial, há um parlamentarismo
racionalizado, a Assembléia tem reservas absoluta e relativa de
competências e grande autodisciplina em matéria orçamentária, pois
nenhum Deputado pode propor iniciativa que signifique aumento da
despesa pública sem apresentar iniciativa do correspondente aumento
dos impostos. E um forte racionalizador da eficácia do sistema de
gestão das finanças públicas portuguesas e controle do rigor
orçamentário. Por outro lado, a Assembléia partilha poderes
legislativos com duas Assembléias regionais, para os assuntos
específicos das duas regiões autônomas de Açores e Madeira, e
exerce funções de controle em relação à legislação européia em tudo
que diz respeito à subsidiariedade e à proporcionalidade. Isso quer
dizer que a Assembléia da República exerce sobre a legislação
produzida pela União Européia, quer pelo Conselho, quer pelo
parlamento, ação fiscalizadora. A nova Constituição européia que está
sendo elaborada reforçará o papel dos parlamentos nacionais nesse
controle antecipado. Nos países da União Européia, enorme
quantidade das normas jurídicas em vigor provêm não dos
parlamentos nacionais, mas da produção legislativa dos órgãos da
União Européia, com conseqüências muito importantes nos espaços
jurídicos nacionais de cada Estado.

Importante nesse contexto é o poder do Presidente da República
para dissolver o parlamento. E um ato que pode praticar sem
nenhuma espécie de controle. Isso significa que o regime político
português é, em sua plenitude, sem ipresidencialista. Não é o Primeiro-
Ministro que fixa a data das eleições legislativas, nem o governo nem
a própria Assembléia que se podem dissolver. A marcação de
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eleições legislativas e a dissolução do parlamento são funções
reservadas do Presidente, com todas as implicações que resultam na
agenda política, quer para o parlamento, quer para o governo, quer
para o próprio Presidente da República.

A revolução de 25 de abril, se puder ser analisada em termos
diacrônicos, naturalmente será sempre interpretada de forma
diferente, consoante seu ângulo de observação. Mas o caminho
percorrido pelo nosso país desde 1974 deve ser analisado em relação
a alguns indicadores: o produto "per capita", desde 1974, cresceu
100%; a inflação em 1974 era de 25% e hoje é de 3,3%; no país havia
48 mil licenciados pelas universidades, hoje há 674 mil; em 1974, a
maioria era de homens licenciados, em 2004 a maioria é de mulheres
licenciadas; a taxa de mortalidade infantil passou de 38 para 5 em mil;
havia 74km de auto-estradas, hoje há 1.835; os emigrantes eram
cerca de 50 mil por ano, hoje são 8 mil; Portugal hoje é um país de
imigração, com 500 mil imigrantes; os médicos por mil habitantes
duplicaram, e os pensionistas que integram sistemas de segurança
social quadruplicaram e hoje são 2.600.000. Naturalmente, há sempre
questões em aberto, que têm que ver com a capacitação, com a
competitividade do país, com a formação, o que, aliás, são muito
potenciáveis por desafios que hoje nos são postos com o alargamento
da União Européia e com a globalização.

As relações de Portugal com o Brasil desde 1974 ganharam
substância. Há novos instrumentos desde essa data: o acordo do
quadro de cooperação de 1991, o Tratado da Amizade, Cooperação e
Consulta de 22/4/2000, que vem sistematizar e racionalizar os
tratados existentes, fazendo diminuir de cinco para três anos o
período para a criação da igualdade de direitos e deveres, quer para
os brasileiros em Portugal, quer para os portugueses no Brasil, o qual
vai regular o problema das equiparações entre diplomas acadêmicos e
entre ordens profissionais, com regras para o exercício da profissão
dos nacionais num outro país, quando legalmente exercendo suas
funções. Em Portugal, o início de abertura política em 1974 coincide
com a assunção de poderes presidenciais pelo Gen. Ernesto Geisel
no Brasil, o que também traz conseqüências muito positivas.

Hoje há uma relação com substância porque há regularidade nos
contatos políticos, melhor conhecimento recíproco, existência de duas
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comunidades, não apenas a comunidade portuguesa no Brasil,
mas também a comunidade brasileira em Portugal; a criação da CPLF
e a consciência de que os dois países têm vantagem em se articular
para defender a língua portuguesa no mundo, que é a sexta língua de
comunicação internacional; a participação dos dois países no
processo ibero-americano, Portugal e a Espanha do lado europeu, o
Brasil e os restantes países da América do Sul de língua espanhola
pela parte americana; a relação entre a União Européia e o
MERCOSUL, e interesses comuns, pontos de vista convergentes em
tudo que tem a ver com estruturação relevada da comunidade
internacional.

Naturalmente, plataforma muito importante nessas relações é o
significativo investimento português no Brasil. Em 1999 e em 2000,
fomos o terceiro investidor mundial no mercado, depois dos Estados
Unidos e da Espanha. Temos estoque acumulado de 10.300.000
euros de investimento no Brasil. Há aqui uma situação paradoxal, pois
esse esforço de investimento não tem correspondência nas relações
comerciais bilaterais. O investimento do Brasil em Portugal também
tem diminuído; anteriormente e tradicionalmente, o investimento do
Brasil em Portugal era sempre superior ao investimento de Portugal
no, Brasil.

E importante, para que esse investimento bilateral seja lançado,
manter políticas macroeconômicas corretas, como as patenteadas
pelo atual governo, de acordo com a linha do anterior, com rigor
orçamentário, taxas de juros moderadas, inflação controlada e
estabilização monetária. Naturalmente, as relações entre Portugal e
Brasil têm expressão também na diferente dimensão entre os dois
países. O Brasil possui população 18 vezes maior que a de Portugal,
PIB geral sete vezes maior e exporta para o mercado internacional
três vezes mais. Portugal apresenta PIB "per capita" três vezes maior
do que o brasileiro. Dessa adversidade há também de extrair
complementaridade derivada das nossas relações.

Os investimentos agora estão passando por uma consolidação
racionalizadora. Há a agregação aos investimentos realizados pelas
grandes empresas com empresários de menor dimensão. E todos
temos a consciência de que é necessário inverter tendência negativa
decorrente da recessão econômica internacional que se registra
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desde 2002. E também necessário ultrapassar certos entraves a
esse fluxo de investimento, como aqueles que têm relação com a
estabilidade, quanto ao quadro definido pelas reguladoras concessões
públicas, quanto à carga tributária para importações, quanto ao
registro de produtos de origem animal, de marcas e de produtos de
saúde; quanto à facilitação de importações temporárias e também
quanto à necessidade de uma maior abertura •na titularidade de
órgãos de comunicação social e de indústria cultural, de produção e
de conteúdos. Naturalmente, esse é um dos fatores muito sólidos em
nossa relação atual, a par de um fator de intensificação crescente nas
relações humanas, sociais, de informação e culturais.

Sublinharia o esforço comum na defesa da língua portuguesa no
mundo. Trata-se da sexta língua de comunicação. A nossa língua é
muito importante na África, como fator de unidade nacional e como
solidificador do recorte da fronteira. E uma língua muito importante
para a consolidação do processo de independência nacional, como no
caso do Timor, em que o país optou por adotar a língua portuguesa
como oficial. E uma língua que garante o acesso à modernidade,
proporcionando a oportunidade de manusear instrumentos científicos
e técnicos. E uma das línguas do mundo que cresce, ou seja, não
morre nem declina. Portanto, há a segura participação dos seus
falantes em espaço em crescimento. E uma das duas línguas latinas
que não regrediu no plano mundial. A língua portuguesa e a
espanhola, em conjunto, equilibram-se com o inglês na própria
dimensão internacional. O futuro dessas duas línguas é muito forte por
meio do Brasil na própria diversificação lingüística da população dos
Estados Unidos da América do Norte, como todas as conseqüências
que derivam para a ocupação do espaço lingüístico em um pais em
importância escala social. As relações entre a União Européia e o
MERCOSUL são outros fatores que aproximam Portugal e
proporcionam solução muito específica às nossas duas expressões de
integração regional, que nos devem levar a desenvolver a cooperação
inter-regional. Daí a importância de uma boa negociação e de um
resultado concreto disso entre a União Européia e o MERCOSUL no
plano do comércio internacional, para que o próximo "round" comercial
de DOHA(?) seja um sucesso, e para que a Organização Mundial do
Comércio tenha êxito. O processo ibero-americano é também crucial
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para impulsionar essa relação entre a União Européia e o
MERCOSUL.

A nova agenda internacional traz elementos muito fortes de
aproximação e convergência para Portugal e o Brasil, porque somos a
favor de um sistema internacional estruturado, pondo fim aos
nacionalismos anacrônicos, e defensores de um regionalismo aberto e
cooperativo. Somos a favor de uma globalização regulada, com base
não no unilateralismo, mas no multi lateral ismo. Somos, ambos,
apoiantes da diversidade cultural no plano internacional e do respeito
pela diversidade e adeptos da diplomacia preventiva como método de
se alcançar melhor segurança internacional, baseados nas missões
de paz das Nações Unidas e em políticas ativas de cooperação para o
desenvolvimento.

A reforma do sistema das Nações Unidas e do sistema financeiro
internacional é também preocupação comum dos dois países. Por
isso, devemos ter em conjunto a perspectiva de agenda comum para
ultrapassar a fratura Sul-Norte, baseada no multilateralismo e não na
dimensão unilateral de atuação. Isso é tão válido para os conflitos que
levam à paz ou à guerra como também é válido para o comércio
internacional, para o ambiente e para a segurança, seja uma
segurança propriamente dita ou sejam dimensões específicas da
segurança, como é o caso vertente da segurança nuclear. Só por
meio do multilateralismo em todas as perspectivas se conseguirá
regular, de forma humana, a sociedade internacional. Por isso,
devemos ultrapassar definitivamente as culturas anacrônicas do
nacionalismo econômico, do hiperprotecionismo ou da recriminação
retórica, sem distinções. Ao mesmo tempo, devemos ter estratégia
positiva e cooperativa para a governação global.

O contributo da relação União Européia-MERCOSUL, para fazer
evoluírem as relações internacionais, como modelo é absolutamente
essencial. Não deve ser perdido o que foi alcançado até aqui, e só
esse relacionamento pode abrir perspectivas de uma estruturação
diferente do sistema internacional.

Portugal e Brasil, no quadro do MERCOSUL e da União Européia,
têm possibilidade de realizar intensa consulta política sobre esses
aspectos da estruturação da sociedade internacional. Dessa forma,
existe a possibilidade de se contribuir para a mudança positiva dos
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padrões de relacionamento internacional. E absolutamente
indispensável que o MERCOSUL ganhe estruturação sólida e que a
relação União Européia-MERCOSUL se constitua num exemplo a ser
apresentado à comunidade internacional, de forma que só o
regionalismo aberto, só o multilateralismo com resultados concretos é
capaz de contribuir, de forma positiva, para resolver a globalização,
não com anátemas, mas por meio de perspectiva da resposta
concreta. E um desafio.

Portugal e Brasil têm aqui a sua sabedoria específica, os seus
conhecimentos específicos, as suas instruções específicas em
organizações regionais, por isso podem e devem continuar a
colaborar para uma solução que constitua alternativa à atual
desordem internacional. Estou certo de que o conseguirão. Muito
obrigado.

Recital de Poesia
O locutor - Convidamos os presentes a assistir ao recital de poesia

luso-brasileira sobre o tema Liberdade pelos poetas brasileiros Luiz
Edmundo Alves, Wilmar Silva e Ana Elisa Ribeiro.

- Procede-se ao recital de poesia.
Apresentação Musical

O locutor - Neste momento, teremos a apresentação do espetáculo
musical Fados de Maio, com Patrícia Silveira Martins e
acompanhantes.

- Procede-se à apresentação musical.
A Sra. Patrícia Silveira Martins - Agradecemos a todos os presentes,

aos realizadores das comemorações em Minas Gerais do 30°
aniversário da Revolução dos Cravos, ao Consulado de Portugal em
Belo Horizonte, e, em especial, ao Cônsul Manuel Frederico Pinheiro
da Silva; a Geruza e Rui, assessores culturais do evento; à
Assembléia Legislativa de Minas Gerais; à DIVULGARTE,
responsável pela produção do "show"; a Márcio Brant, Diretor artístico
deste espetáculo; aos músicos Renato Hanriot, no bandoneon;
Mateus Bahiense, na percussão; Flávio Fonseca Medeiros, no violão e
no bandolim; Rodrigo Rodarte, no violão e na viola; Matheus Almeida,
no contrabaixo.

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. José Osvaldo Lasmar, Embaixador Afonso Franco, Des.
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Reynaldo Ximenes Carneiro, Cônsul Manoel Frederico Pinheiro da
Silva, Juiz Alvimar de Ávila, Deputado Eduardo Moreira, Deputado
Jaime Gama, Des. Aluízio Alberto da Cruz Quintão; prezados poetas
Luiz Edmundo Alves, Wilmar Silva e Ana Elisa Ribeiro; cantora
Patrícia Silveira, agradecemos as brilhantes apresentações. Uma
data, 25 de abril; uma canção, "Grândola, Vila Morena"; uma flor;t
cravo vermelho, associaram-se há 30 anos para marcar e transformar
a história de Portugal. Uma longa ditadura e um ultrapassado
colonialismo eram derrubados por movimento pacífico liderado por
militares, na sua maioria Capitães. Quando a Rádio Renascença
tocou, naquela madrugada, canção de Zeca Afonso, até então
proibida, estava dada a senha para que se levantassem os militares e,
após 48 anos, Portugal voltasse a ter regime democrático.

Desde o primeiro minuto a população trouxe seu apoio, ao perceber
a oportunidade de restaurar liberdades há muito perdidas, entre elas a
de opinião, a de expressão e a de imprensa. Nos canos dos fuzis
espontaneamente o povo colocava os cravos, que deram nome à
revolução. Três décadas depois, a herança do 25 de Abril, sem
maiores conflitos, registra a proclamação dos princípios do liberalismo
e do republicanismo, principais características da democracia
portuguesa contemporânea. O caminho aberto pela Revolução dos
Cravos significa, além da retomada das liberdades, a tolerância e o
respeito pela diferença, refletindo o ideal de transferência pacífica do
antigo regime para o atual. As flores calaram os fuzis e geraram novo
Portugal, que reencontra a luz de sua própria história, a do país
desbravador de mares nunca dantes navegados e que se tornou o
primeiro grande império da época moderna.

O Brasil, que levaria ainda uma década a romper com seu próprio
passado ditatorial, teria, com certeza, de tomar como referência para
seus horizontes o 25 de Abril em Lisboa. Nosso compositor e poeta
Chico Buarque de Hollanda registrou o acontecimento que ganharia a
emoção própria das lembranças que não se podem esquecer. Os
cravos, a canção, a data em plena primavera européia continuarão
vivos para os que falam e cantam a língua portuguesa. Como anotou
Chico Buarque: "foi bonita a festa, pá/ fiquei contente/ e ainda guardo
renitente/ um velho cravo para mim". E todos nós vamos guardar".
Muito obrigado!
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a honrosa presença dos
convidados e autoridades e, cumprido o objetivo da convocação,
encerra a reunião, convocando os Deputados e as Deputadas para a
reunião extraordinária de amanhã, dia 20, às 9 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- •A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição do dia 20/4/2004). Levanta-se a
reunião.

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

ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 6/4/2004
As 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Piau, Dalmo Ribeiro Silva, a Deputada Jô Moraes e o Deputado
Zé Maia (substituindo este ao Deputado Domingos Sávio, por
indicação da Liderança do BPSP), 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 apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra.
Marilda Ribeiro Resende, publicado em 1 0/4/2004, e da Consultoria da
Casa, prestando informações relativas aos questionamentos feitos
pela Sra. Maria Goretti sobre a Emenda à Constituição n° 59/2003. Na
oportunidade, o Deputado Domingos Sávio assume a Presidência dos
trabalhos. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2 0 turno, do
Projeto de Lei n°871/2003 com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição);
e, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 87/2003, que conclui pela rejeição
do Substitutivo n° 2 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva), O parecer
sobre o Projeto de Lei n° 985/2003, no 1° turno, deixa de ser
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apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo
respectivo relator, Deputado Paulo Piau. Na fase de discussão do
parecer sobre o Projeto de Lei n° 318/2003 (relator: Deputado Paulo
Piau, que conclui pela aprovação com a Emenda n° 1 ao vencido no
1° turno), o Presidente defere o pedido de vista da Deputada Jô
Moraes. O Projeto de Lei n° 961/2003 é retirado da pauta, atendendo-
se a requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, aprovado pela
Comissão. O Projeto de Lei n° 1.147/2003 é retirado da pauta por
determinação do Presidente por não cumprir os 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, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos n

o
s 2.486, 2.579 e 2.591/2004. Os Requerimentos

nos 2.490 e 2.512/2004 são retirados da pauta, atendendo-se a
requerimento da Deputada Jô Moraes. Passa-se à 3 a Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Rogério Correia e Durval
Angelo e da Deputada Jô Moraes em que solicitam seja realizada
audiência pública para debater a venda de imóveis pertecentes ao
patrimônio do IPSEMG; e dos Deputados Domingos Sávio, Dalmo
Ribeiro Silva, Paulo Piau e da Deputada Jô Moraes, em que solicitam
seja realizada audiência pública em conjunto com a Comissão de
Educação para discutir o papel e a composição do Conselho Estadual
de Educação. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de abril de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Dinis Pinheiro - Jô Moraes - Dalmo

Ribeiro Silva - Paulo Piau - Fábio Avelar.
ATA DA Sa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15a LEGISLATURA, EM 6/4/2004

Às 14h50min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Rogério Correia e Zé Maia, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rogério Correia,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater a situação da
cadeia pública do Município de Guaranésia, recentemente interditada
pelo Juiz de Direito da Comarca i devido às péssimas condições em
que se encontrava. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Rogério Correia (1), em que solicita
seja realizada audiência pública desta Comissão na Cidade de São
Francisco para averiguar esquema de prostituição infantil nesse
Município; Paulo César (1), em que pede seja realizada audiência
pública no Município de Nova Serrana para debater a segurança
pública nessa municipalidade; Sargento Rodrigues (2), em que solicita
seja realizada audiência pública para discutir a atual situação de
sucateamento dos organismos de segurança pública do Estado, bem
como o financiamento das polícias estaduais e a formação e atuação
dos Conselhos de Segurança Pública da Região Metropolitana de
Belo Horizonte; e em que pede seja enviado ofício ao Secretário de
Estado da Fazenda solicitando-lhe documentos relativos à
arrecadação e à aplicação, com a especificação das execuções
orçamentárias respectivas, das taxas que, direta ou indiretamente, são
destinadas à segurança pública no exercício de 2003. A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão
sobre o assunto objeto desta reunião. Registra-se a presença dos Srs.
Anselmo Rezende Gusmão, Delegado de Polícia, representando o Dr.
Otto Teixeira Filho, Chefe da Policia Civil; Narciso Lopes, Prefeito
Municipal de Guaranésia; José Donizetti Alves, Presidente da Câmara
Municipal de Guaranésia; Milton Biagioni Furquim, Juiz de Direito da
Comarca de Guaranésia; e Paulo Henrique de Oliveira, Vereador à
Câmara Municipal de Guaranésia, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do requerimento
que deu origem ao debate, faz suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
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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, 15 de abril de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Leonardo Moreira

- Rogério Correia.
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 7/4/2004

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Antônio Júlio, Chico Simões (substituindo este ao Deputado Roberto
Carvalho, por indicação da Liderança do PT) e Leonardo Moreira
(substituindo o Deputado Irani Garbosa, por indicação da Liderança do
PL), membros da supracitada Comissão. Registra-se também a
presença do Deputado Adalclever Lopes. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Chico Simões, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e acusa o recebimento de ofício do Sr.
Márcio da Silva França, publicado no "Diário do Legislativo" de
2/4/2004). O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n°
1.36712004 e comunica a designação do Deputado Roberto Carvalho
como relator da matéria no 1° turno. Passa-se à ia Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela rejeição do Substitutivo n° 3 ao
Projeto de Lei n° 679/2003 (relator: Deputado Irani Barbosa). Passa-se
à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento n° 2.602/2004, do Deputado
Doutor Viana. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 20 de abril de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Antônio Júlio - Vanessa Lucas - Roberto

Carvalho.
ATA DA 6 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINARIADA 150 LEGISLATURA, EM 15/4/2004

As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gilberto Abramo, Ermano Batista, Gustavo Valadares, Leonardo
Moreira e Maria Tereza Lara, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Paulo Piau. Havendo número
regimental, o Vice- Presidente, Deputado Gilberto Abramo, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Ermano Batista, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n os 1.499 e 1.504/2004 (relator: Deputado
Gilberto Abramo); 1.500 e 1.501/2004 (relator: Deputado Leonardo
Moreira); 1.493, 1.506 e 1.512/2004 (relator: Deputado Leonídio
Bouças); Projeto de Resolução n° 1.516 e Projeto de Lei n°
1.507/2004 (relator: Deputado Bonifácio Mourão); 1.494, 1.496, 1.502,
1.513, 1.514 e 1.515/2004 (relator: Deputado Gustavo Valadares);
1.505 e 1.508/2004 (relatora: Deputado Maria Tereza Lara); e 1.495,
1.498, 1.509, 1.510 e 1.511/2004 e Projeto de Lei Complementar n°
52/2004 (relator: Deputado Ermano Batista). Passa-se à P Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente
informa que continua em discussão o parecer do relator, Deputado
Leonardo Moreira, sobre o Projeto de Lei n° 1.392/2004, no 1° turno,
que conclui pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela
ilegalidade da referida matéria. Após discussão e votação, é aprovado
o parecer. Nesse momento, o Deputado Bonifácio Mourão comparece
no recinto e assume a direção dos trabalhos. Após discussão e
votação, são aprovados os pareceres pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade, no 1° turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 52/2004 (relator: Deputado Ermano Batista);

rs
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1.361/2004 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Gustavo
Valadares, em virtude de redistribuição); e 1.455/2004 (relator:
Deputado Leonardo Moreira). Após discussão e votação, são
aprovados os pareceres que concluem pela antijuridicidade, pela
ilegalidade e pela inconstitucionalidade dos Projetos de Lei n os 274 e
518/2003 (relator: Deputado Leonardo Moreira). Na fase de discussão
do parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.353/2004 (relator: Deputado
Gustavo Valadares), que conclui pela constitucional idade, pela
juridicidade e pela legalidade na forma do Substitutivo n°1, no 1 0 turno,
o Presidente defere o pedido de vista da Deputada Maria Tereza Lara.
O parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.415/2004, no 1° turno, deixa de
ser apreciado em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo
relator, Deputado Ermano Batista, por causa de redistribuição. Na fase
de discussão do parecer do relator, Deputado Gustavo Valadares, em
virtude de redistribuição, que conclui pela constitucional idade, pela
legalidade e pela juridicidade, com as Emendas de n

o
s 1 a 5, do

Projeto de Lei n° 1.354/2004, no 1° turno, o Presidente defere o
pedido de vista da Deputada Maria Tereza Lara. Na fase de discussão
do parecer do relator, Deputado Gustavo Valadares, que conclui pela
antijuridicidade, pela ilegalidade e pela inconstitucional idade do
Projeto de Lei n° 1.424/2004, no 1° turno, o Presidente defere o
pedido de vista da Deputada Maria Tereza Lara. O Projeto de Lei n°
1.456/2004 é retirado da pauta por determinação do Presidente, por
não cumprir pressuspostos regimentais. Passa-se à 2 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, os pareceres que concluem pela
constitucional idade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de
Lei n

o
s 1.373, 1.445, 1.460 com a Emenda n° 1 e 1.458 (relatora:

Deputada Maria Tereza Lara, o último em virtude de redistribuição);
1.407, 1.459, 1.461/2004 (relator: Deputado Ermano Batista, os dois
últimos em virtude de redistribuição); 1.442 com a Emenda n° 1, 1.454
e 1.462/2004 (relator: Deputado Gustavo Valadares, em virtude de
redistribuição); e 1.463/2004 com a Emenda n 1 (relator: Deputado
Bonifácio Mourão). São aprovados os requerimentos que solicitam
sejam convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei n os 1.372,
1.416 e 1.451/2004. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no
dia 20/4/2004, às 10 horas, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares - Ermano Batista

- Maria Tereza Lara - Leonardo Moreira.
ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15a LEGISLATURA, EM 15/4/2004

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Alberto Bejani, Leonardo Moreira e Rogério
Correia, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os deputados Domingos Sávio e Doutor Viana. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater a situação carcerária do Estado, as condições de trabalho
dos agentes públicos e a morte do Agente Penitenciário Leonardo
Evangelista. A Presidência comunica o recebimento dos ofícios: dos
Srs. Agílio Monteiro Filho, Subsecretário de Administração
Penitenciária, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.336/2004, da Comissão de Segurança Pública; Welshman Gustavo
Pinheiro, professor da localidade de Matrona, no Município de Salinas,
encaminhando abaixo-assinado solicitando melhorias na segurança
pública do município; Reinaldo Landulfo Teixeira, Coordenador
Estadual do Comitê Gestor das Ações Federais de Emergência no
Estado, do Ministério da Integração Nacional, encaminhando relatório
síntese das enchentes no Estado; Antônio Sérgio Tonet, Chefe de
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, em atenção ao
Requerimento n° 2.446/2004, da Comissão de Segurança Pública, em
que informa a designação do Promotor de Justiça Cristiano Cassiolato
para a Comarca de Carmo do Rio Claro. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n

o
s 1.330/2003 (Deputado

rÀ
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Rogério Correia) e 1.432/2004 (Deputado Alberto Bejani).Passa-
se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nos 2.574, 2.581, 2582, 2.583, 2.625 e 2.662/2004. A
seguir são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei n°5 1.256, 1.257 e 1.258/2003. Passa-se à 3' Fase do Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Mauro Lobo (2), em que
solicita seja realizada visita à cadeia pública de Caratinga a fim de
subsidiar o debate a ser realizado, em audiência pública, nesse
município; em que solicita seja incluído o nome do Sr. Ernani Campos
Porto, Prefeito Municipal de Caratinga, na lista de convidados da
reunião que se fará nesse município, para discutir a superlotação da
cadeia pública local; Rogério Correia (3), em que solicita seja enviado
ofício ao Sr. Lúcio Urbano da Silva Martins, Secretário de Defesa
Social, com pedido de que seja avaliada a possibilidade do envio de
viaturas para a Policia Militar no Município de Andradas, conforme
pedido enviado pela Câmara Municipal desse município; em que
solicita a realização de audiência pública para discutir o
desaparecimento de sacas de café de propriedade de pequenos
cafeicultores, especialmente em cidades do Sul de Minas; em que
solicita sejam convidados o Secretário da Fazenda e o Comandante-
Geral do Corpo de Bombeiros para que compareçam a esta Comissão
para esclarecerem, em reunião, como é feito o cálculo da Taxa de
Prevenção de Incêndio; Alberto Bejani (1), em que solicita seja
realizada visita desta Comissão ao CERESP de Juiz de Fora e à
penitenciária recentemente construída nesse município; Sargento
Rodrigues (1), em que pede seja enviado ofício ao Dr. Lúcio Urbano
da Silva Martins, Secretário de Defesa Social, solicitando-lhe que
informe a esta Comissão quais foram os valores repassados àquela
Secretaria pelo Governo Federal, por meio do Fundo Nacional de
Segurança Pública - FENASP -, a partir do ano de 2003; pede ainda
sejam nominadas as autoridades, no âmbito da Policia Militar, do
Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil do Estado, que foram
encarregadas do gerenciamento, do planejamento e da execução da
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dotação orçamentária anteriormente mencionada. Registra-se a
presença dos Srs. Orlando Antunes, Presidente da Associação dos
Delegados de Polícia Civil de Minas Gerais - ADEPOLC -, e Marcos
Aurélio Terrinha, Presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários
de Minas Gerais. A Presidência comunica que, em virtude da ausência
de convidados, será agendada uma nova data para tratar do assunto
objeto desta 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, 20 de abril de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Leonardo Moreira

- Zé Maia.
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA i& LEGISLATURA, EM 15/4/2004
Às 9h45min, comparece no Salão de Catequese da Igreja do

Rosário, na cidade de Rio Espera, o Deputado Padre João, membro
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Padre João, declara aberta a reunião, considera aprovada a
ata da reunião anterior e a subscreve. A Presidência informa que a
reunião tem por finalidade debater a situação dos pequenos
produtores rurais do Município de Rio Espera e da região, que buscam
alternativas de produção agrícola em substituição ao carvão vegetal,
tendo em vista que a utilização de tal produto vem provocando
impactos ambientais em toda a região e comunica o recebimento do
Oficio n° 1.476/2004, do Deputado José Mílton, em que justifica sua
ausência na reunião. A Presidência registra a presença dos seguintes
convidados: Srs. Clauco Peregrino, Promotor de Justiça de Defesa do
Cidadão em Conselheiro Lafaiete; Givanildo Marques de Assis,
representante do Gerente da EMATER em Barbacena; Ornar Dias
Nogueira, Diretor-Presidente da Cooperativa Agropecuária de Rio
Espera; João Batista Lima, Consultor da Cooperativa Agropecuária de
Rio Espera; José de Assis Pereira, Vice-Prefeito de Rio Espera;
Antônio Gregório da Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Rio
Espera; do Cap. PM Valmir do Nascimento Pereira, responsável pelo
policiamento ambiental na região e representante da PMMG; dos Srs.

Mim
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Antônio de Pádua Alves, Gerente do Núcleo Operacional do IEF
em Viçosa; Ely Resende Pereira, Prefeito Municipal de Lamim; e do
Padre Oscar Oliveira Germano, Pároco de Rio Espera, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Padre João, autor
do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais; '.logo.após, passa a palavra aos convidados que fazem sua
exposição.. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. O Deputado Padre João procede à
leitura de requerimento de sua autoria a ser apreciado pela Comissão,
no qual solicita seja pedida ao Banco do Brasil e à EMATER maior
atenção para com o Município de Rio Espera e a região, para
orientação e apoio a projetos formulados pelos agricultores locais,
especialmente aqueles que visarem à obtenção de recuros do
PRONAF. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de abril de 2004.
Gil Pereira, Presidente - Fábio Avelar - Chico Simões. -

ATA DA 58 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 15/4/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Gustavo Valadares e Mauro Lobo, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de
interesse da Comissão e comunica o recebimento de ofícios da Sra.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária da Educação, prestando
informações relativas à manutenção do Programa Bolsa Familiar para
a Educação; dos Srs. Cel. PM Hélio dos Santos Júnior, Chefe do
Estado Maior da PMMG, em atenção ao Requerimento n° 2.076/2003,
e Geraldo Fausto da Silva, Diretor da DDFS-IEF, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.071/2003. Esgotada a V
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parte e 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, 22 de abril de 2004.
André Quintão, Presidente - Mauro Lobo - Leonardo Quintão.

ATA DA 4° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 158 LEGISLATURA, EM 19/4/2004
Às 13h115min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo, Mauro Lobo, Célio Moreira (substituindo este ao
Deputado Roberto Ramos, por indicação da Liderança do PL) e
Rogério Correia (substituindo ao Deputado Biel Rocha, por indicação
da Liderança do PT/PCdoB), 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 Mauro Lobo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e a votar proposições da Comissão. 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 Durval Angelo, em
que solicita sejam ouvidas nesta reunião vítimas de denúncia de
exploração sexual contra menores; seja realizada audiência pública da
Comissão em Pompéu para debater a exploração sexual de
adolescentes nessa região e seja encaminhada à Comissão
Parlamentar de Inquérito do Congresso Nacional que investiga a
exploração sexual e o tráfico de crianças e adolescentes cópia das
notas taquigráficas desta reunião, com pedido que incluam o
Município de Pompéu em suas investigações; Rogério Correia (2), em
que solicita seja encaminhada cópia das notas taquigráficas desta
reunião às Corregedorias da Polícia Militar e Civil e à Corregedoria do
Ministério Público, com pedido de providências; em que solicita seja
encaminhado ofício ao Procurador-Geral de Justiça do Estado
pleiteando a nomeação de um Promotor especial para acompanhar as
apurações das denúncias de exploração sexual de adolescentes no
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Município de Pompéu; Mauro Lobo e Durval Angelo (2), em que
solicitam seja encaminhada à Corregedoria-Geral do Ministério
Público do Estado cópia das notas taquigráficas desta reunião para
conhecimento e providências quanto à conduta do Promotor de
Justiça da Comarca de Pompéu na apuração das denúncias de
exploração sexual de crianças e adolescentes nesse município; outro,
em que solicitam seja encaminhado ofício ao Procurador-Geral de
Justiça do Estado com pedido da inclusão das testemunhas JCN
(14anos), LVCP (13 anos), MCCS (14 anos) e JFS (17anos) no
PROVITA. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir as
referidas vítimas, 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, 20 de abril de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha - Fábio

Avelar.
ATA DA V REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DOS

DEPÓSITOS DE VEÍCULOS APREENDIDOS, EM 20/4/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Mauro Lobo, Antônio Júlio, Irani Barbosa e Sebastião Helvécio,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião
e esclarece que não há ata a ser lida por ser esta a primeira reunião
da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger
o Presidente e o Vice-Presidente e designar o relator da Comissão. O
Presidente convida o Deputado Irani Barbosa para atuar como
escrutinador. Procedida a apuração dos votos, é eleito como
Presidente o Deputado Mauro Lobo e como Vice-Presidente o
Deputado Irani Barbosa, ambos por unanimidade. O Deputado Mauro
Lobo declara empossado como Vice-Presidente o Deputado Irani
Barbosa e passa a ele a Presidência da reunião. O Deputado Irani
Barbosa empossa como Presidente o Deputado Mauro Lobo e retorna
a ele a direção dos trabalhos. Prosseguindo, o Presidente Mauro Lobo
designa o Deputado Antônio Júlio para ser o relator da Comissão. O
Presidente, após ouvir os Deputados presentes, determina que as
reuniões ordinárias sejam realizadas às quintas-feiras, às 10 horas.
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Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2004.
Mauro Lobo, Presidente - Antônio Júlio - Irani Barbosa:

ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15a LEGISLATURA, EM 22/4/2004
As 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo, Biel Rocha e Mauro Lobo, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Mauro Lobo, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater a situação de Felipe Matheus Papp,
acometido de insuficiência renal crônica, que recebeu várias
promessas de auxílio do apresentador Augusto Liberato, do SBT, que
não foram integralmente cumpridas. 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 do Deputado Biel Rocha (3), em que solicita
sejam encaminhados ofícios ao Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais informando da
superexposição de imagens de crianças no Programa "Domingo
Legal", do SBT; à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados solicitando seja apurada, pelo Conselho de
Acompanhamento da Campanha "Quem financia a baixaria é contra a
cidadania", a superexposição de imagens de crianças no Programa
"Domingo Legal", do SBT; e à Associação Brasileira de Empresas de
Rádio e Televisão - ABERT -, solicitando sejam tomadas providências
relativas à superexposição de imagens de crianças no Programa
"Domingo Legal", do SBT. E aprovado, também requerimento do
Deputado Mauro Lobo, em que pleiteia sejam encaminhados ofícios
ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de
Direitos Humanos e Conflitos Agrários do Ministério Público do Estado
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de Minas Gerais, à Chefia e à Corregedoria da Polícia Civil do
Estado, solicitando-lhes sejam tomadas providências relativas à
denúncia de abuso de autoridade contra a Sra. Cláudia Maria Sadi
Couri, delegada, apresentada pelo Pe. Mauro Luiz da Silva. Solicita,
ainda, seja anexada a esses ofícios cópia das notas taquigráficas
desta reunião. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
convidados que discorrerão sobre o tema objeto desta audiência
pública. Registra-se a presença dos Srs. Aloísio Morais Martins,
representante do Presidente do Sindicato dos Jornalistas; Valdênia
Geralda de Carvalho, Coordenadora de Direitos Humanos da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Andréia Moreira Tanajura,
psicóloga; Mírian Suzane Papp, mãe do garoto Felipe Matheus Papp;
e William Santos, advogado, os quais são convidados a tomar assento
à mesa. O Deputado Durval Angelo tece suas considerações iniciais,
na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Biel Rocha - Mauro Lobo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 894/2003

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, a proposição em tela
tem por objetivo seja dada a denominação de Hemominas - Centro
Regional Professor Doutor Kalil Abrahão Hallack à sede da Fundação
Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais, situada no
Município de Juiz de Fora.

O projeto foi considerado jurídico, constitucional e legal pela
Comissão de Constituição e Justiça e agora vem a este órgão
colegiado a fim de ser apreciado conclusivamente, nos termos do art.
103, 1, 'b", do Regimento Interno.

rÁ'
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Fundamentação

O Professor Doutor Kalil Abrahão Hailak, nascido no Município de
São João dei-Rei, em 11/4/29, e formado em Farmácia e Medicina
pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tinha pela profissão um
profundo sentimento de realização humana, um ideal a ser perseguido
acima de tudo.

Dedicado à Medicina Social e detentor de um grande conhecimento
científico, recebeu o Título de Especialista em Infectologia, que é
conferido pela Associação Médica Brasileira e pela Sociedade
Brasileira de Infectologia.

Em 1995, criou o Núcleo Multiprofissional sobre AIDS na
Universidade Federal de Juiz de Fora, para dar suporte no
atendimento aos portadores do vírus HIV nessa região.

Nada mais justo, portanto, que se empreste o nome dessa pessoa,
falecida em agosto de 2000, aos 71 anos de idade, para denominar
um bem público, como forma de se prestar homenagem e
reconhecimento a quem tantos benefícios prestou à sociedade.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei n° 89412003.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2004.
Célio Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.356/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em
questão visa declarar de utilidade pública a Associação dos Surdos de
Divinópolis - ASD -, com sede no Município de Divinópolis.

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

Fundamentação
A Associação dos Surdos de Divinópolis tem natureza peculiar, pois

reúne pessoas com deficiência auditiva, integrando-as na sociedade
de Divinópolis.
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A permanente atuação da entidade junto ao poder público e a
outras instituições privadas visa à proteção aos surdos, com o objetivo
de fazer valer seus direitos e suas reivindicações.

Promovendo eventos culturais e esportivos, congrega tais pessoas e
seus familiares, com o propósito de estabelecer compromissos para
desenvolver a comunidade.

Por suas iniciativas, a: referida Associação faz juz à titulação
postulada.

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

1.356/2004.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N-
1.365/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Chico Simões, o Projeto de Lei n°
1.365/2004 pretende declarar de utilidade pública o Grupo de
Voluntárias Pró-Comunidade Perpétuas, com sede no Município de
Belo Horizonte.

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 o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Grupo de Voluntárias Pró-Comunidade Perpétuas possui como

objetivo prioritário desenvolver programas direcionados às famílias
carentes, abrangendo as áreas de educação, saúde e alimentação.
No intuito de proporcionar-lhes melhor qualidade de vida, fomenta
iniciativas que atendam às necessidades emergenciais apontadas
pela comunidade local.

A criação de uma creche para abrigar crianças desamparadas,
objetivando garantir-lhes o direito de crescer e se desenvolverem em
um ambiente saudável, o mais próximo possível de uma família bem-
estruturada e harmônica, é, também, uma das metas da entidade.
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Pelas ações empreendidas, consideramos a entidade

merecedora do título declaratório de utilidade pública que lhe está
sendo outorgado.

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

1.365/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.368/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em tela
objetiva seja declarada de utilidade pública a Associação dos
Moradores dos Bairros Santa Edwirges e Santa Margarida, com sede
no Município de Três Pontas.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por ua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme o disposto no art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação dos Moradores dos Bairros Santa Edwirges e Santa

Margarida possui como finalidades precipuas promover, em âmbito
municipal, cursos que elevem o nível educacional e técnico dos
moradores de ambos os bairros, permitindo-lhes, assim, melhor
entrosamento com a sociedade e o mercado de trabalho; atuar na
defesa do meio ambiente; cuidar da saúde e do saneamento básico; e
incentivar as atividades artísticas, culturais, esportivas e de lazer.

Suas ações são executadas com base nos princípios da ética e
cidadania, promovendo os vínculos de solidariedade e cooperação.

E pertinente e oportuna, pois, a proposição em tela, que pretende
outorgar-lhe o título declaratório de utilidade pública.

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

1.368/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2004.
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Elmiro Nascimento, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.381/2004
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado. Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Simão
Pedro, com sede no Município de lbirité.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e lhe
apresentou a Emenda n° 1. Vem agora a esta Comissão para
deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Creche Comunitária Simão Pedro, atuando em lbirité, tem seu

foco de ação nas crianças de famílias carentes com idade de até 6
anos. Proporcionando-lhes educação, alimentação, saúde e hábitos
de higiene, estabelece para elas os alicerces da cidadania.

No trabalho de promover atividades de caráter educativo, esportivo e
de lazer, realiza cursos, eventos culturais e competições que
incentivam a interação dos sócios com a comunidade.

Por tudo isso, a Creche Comunitária Simão Pedro merece o
reconhecimento do Estado, como forma de premiar os seus esforços.

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

1.381/2004 em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada na
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.382/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Cantinho do
Bebê, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
A entidade em causa, no cumprimento de seu objetivo estatutário,

desenvolve ações que visam proteger a saúde da gestante, da criança
e do idoso nas comunidades carentes de sua área de atuação.

Mantém programas de habilitação e reabilitação de pessoas
portadoras de deficiência para sua inserção no convívio produtivo e
social.

A divulgação da cultura e dos esportes é um instrumento que a
entidade visa concretizar por meio de eventos artísticos e
competições.

A permanente defesa dos direitos da criança e dos adolescentes
traduz um padrão da responsabilidade social, completada pelo
trabalho desenvolvido com vistas à proteção do meio ambiente.

Em vista das iniciativas, a Associação Beneficente Cantinho do
Bebê merece ser declarada de utilidade pública.

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

1.382/2004.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2004.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.412/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela
pretende declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE - de Sapucaí Mirim, com sede nesse
município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme o disposto no art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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A citada Associação, com sede no Município de Sapucaí Mirim,
possui por objetivo cooperar com as instituições empenhadas na
educação, no desenvolvimento e na integração social dos
excepcionais; motivar a comunidade a melhor conhecer as suas
dificuldades e reivindicações; promover entendimento com os setores
produtivos, criando oportunidades de trabalho para eles; manter
cooperativas e auxiliar os que pretendem criá-las; e contribuir para a
intensificação de intercâmbios entre aqueles que desenvolvem
atividades voltadas ao atendimento de tais pessoas.

Por trabalhar para suprir as necessidades de todo um segmento,
torna-se merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n° 1.412/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-
1.413/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em
questão objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Produtores Rurais da Localidade de Morrinhos, com sede no
Município de Lagamar.

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

Fundamentação
A Associação dos Produtores Rurais da Localidade de Morrinhos

vem cumprindo com denodo o seu propósito 'estatutário, traduzido em
atividades de largo espectro social.

Executando tarefas que visam à proteção da família, da gestante, da
criança, da juventude e das pessoas idosas, promove e incentiva o
aleitamento materno, bem como campanhas de combate a doenças
transmissíveis, em parceria com entidades públicas e privadas.

No campo da assistência, desenvolve campanhas de distribuição de
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alimentos e agasalhos para a população carente e busca
oportunidades de emprego e renda para aqueles que procuram um
padrão de dignidade.

Pela ajuda inestimável prestada às comunidades carentes de
Lagamar e região, a Associação merece ser declarada de utilidade
pública.

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

1.413/2004, em turno único, nos termos apresentados.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2004.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.422/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei n°
1.422/2004 pretende declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores da Região Urbana de Santo Hipólito -
ACMRUSH -, com sede no Município de Santo Hipólito.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda n° 1, cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação tem por objetivo lograr o desenvolvimento da

região urbana de Santo Hipólito e representar a comunidade local
junto aos órgãos públicos.

No contexto social, atua para minimizar o sofrimento humano
através do combate à fome e à miséria, bem como para amparar a
maternidade, a infância e a velhice.

Objetiva, também, executar obras de infra-estrutura e promover a
melhoria da qualidade de vida de seus associados, depois de
verificadas suas reais necessidades.

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

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
no 1.422/2004, em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2004.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.434/2004

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria da Deputada Vanessa Lucas, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Associação de Apoio a Pais,
Amigos e Dependentes Químicos - APAD -, com sede no Município de
Teófilo Otôni.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade e
apresentou-lhe a Emenda n° 1. Vem agora a matéria a esta Comissão
para deliberação conclusiva, em obediência ao disposto no art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em análise cumpre o importante papel de recuperação

daqueles que se tornam dependentes químicos.
Trabalhando com a família e os colaboradores interessados,

desenvolve todo um rol de atividades que promovem a reintegração
dos dependentes de drogas e do álcool na sociedade, devolvendo-
lhes a motivação para o abandono do vício.

Várias ações são realizadas para a obtenção do sucesso, tais como:
assistência médica e terapêutica, cursos e programas de divulgação
de informações sobre os efeitos maléficos dos tóxicos.

Em cooperação com os órgãos públicos, procura estabelecer
métodos de prevenção e conscientização sobre os perigos derivados
do uso das drogas.

Pela juventude e infância que a APAD elege para proteger, orientar
e recuperar, o poder público deve conceder-lhe o reconhecimento
oficial por meio da concessão do título de utilidade pública.

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

1.434/2004 em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela
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Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2004.
Célio Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-
1.440/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Milton, o projeto de lei em epígrafe
visa a declarar de utilidade pública a Fundação Olhos d'Alma, com
sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

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 instituição em causa, no cumprimento de seu objetivo estatutário,

executa um trabalho de relevante cunho humanitário, voltado para a
habilitação das pessoas com deficiência visual, estabelecendo
condições necessárias para a sua inserção na sociedade e, em
particular no mercado de trabalho. Na área assistencial, busca
angariar medicamentos, materiais e instrumentos próprios ao uso de
deficientes visuais, auxiliando-os no processo de obter condições
mínimas para atividades produtivas.

Trabalhando junto às famílias dos deficientes visuais, estabelece
parceria vital para a adequação deles num cenário de normalidade.

Ap promover a consolidação da cidadania para essa parcela
significativa da sociedade, a Olhos d'Alma faz por merecer o
reconhecimento oficial pelo seu esforço.

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

1.440/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2004.
Manha Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.441/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

rÃ'
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De autoria do Deputado Antônio Genaro, o projeto de lei em
questão objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Beneficente Viver de Lafaiete - AVILAF -, com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a
Emenda n° 1, que apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão
para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, 1, 'a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em tela opera com dedicação para proteger os mais

necessitados, na comunidade de Conselheiro Lafaiete.
Com a promoção de campanhas para angariar roupas, combater a

fome, a miséria e a pobreza, escreve um nobre capítulo ligado ao
tema da solidariedade humana. Mantém unidades para dar suporte a
escolas e creches, no esforço de auxiliar crianças carentes, bem como
para dar manutenção em asilos e clínicas de repouso destinados a
idosos desassistidos. Ao promover eventos culturais, esportivos e
recreativos, consolida seu trabalho beneficente.

Por tudo isso, julgamos ser merecedor do reconhecimento do poder
público seu esforço por ajudar o próximo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei n° 1.441/2004 com a Emenda n° 1, formulada na
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.446/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o Projeto de Lei n°
1.446/2004 pretende declarar de utilidade pública a Organização de
Assistência e Serviços Integrados aos Sujeitos com Necessidades
Especiais - OASIS -, com sede no Município de Varginha.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça que concluiu por sua juridicidade,

rsl
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constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida organização tem por finalidade principal a habilitação e a

reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a sua integração
na vida comunitária. Para alcançar suas metas, promove e executa
projetos, programas e planos de ação que impeçam a exclusão social
de seus assistidos; presta assistências psicopedagógica, psicológica,
fisioterápica, fonoaudiológica, entre outras, a pessoas carentes ou
não, deficientes de todas as faixas etárias.

Por trabalhar para suprir as necessidades de todo um segmento,
torna-se merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n° 1.446/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.447/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em tela
objetiva seja declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Recanto
dos Amigos, com sede no Município de Belo Horizonte.

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 instituição em causa tem por finalidade dar atenção ao idoso,

promovendo seu bem-estar físico e mental, traduzido nas ações
concretas levadas a efeito pela entidade em tela.

Tendo como prioritário o atendimento às pessoas idosas carentes,
oferece-lhes cursos, recreações e outras atividades susceptíveis de
elevar seu espírito.

A entidade mantém infra-estrutura necessária para dar suporte às
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atividades de atendimento e, interagindo com as respectivas
famílias, estabelece padrões de dignidade e respeito para com os
assistidos.

Por isso, merece a titulação de utilidade pública pretendida pela
proposição em análise.

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

1.447/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2004.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.335/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa

por meio da Mensagem n° 142/2003, o projeto de lei em epígrafe
institui e estrutura as carreiras do Quadro de Pessoal do Grupo de
Atividades de Agricultura e Pecuária.

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

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

Fundamentação
No dia 31/12/2003, o Poder Executivo encaminhou a esta Casa

Legislativa o Plano de Carreira do Pessoal do Grupo de Atividades de
Agricultura e Pecuária, que compreende o Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA -, a Fundação Rural Mineira - RURALMINAS - e o
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER - MG -, nos
termos do disposto no art. 50 da Emenda à Constituição n° 57, de
2003.

Para o cumprimento do disposto na referida emenda, o Poder
Executivo expediu o Decreto n° 43.576, de 9/9/2003, traçando as
diretrizes para a elaboração dos planos de carreira dos servidores
civis dos diversos órgãos do Estado, após processo de negociação
com representantes dos servidores.

A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual,
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conforme o disposto no art. 25, "capuf' e § 10, da Constituição da
República, que dispõe que os Estados organizam-se e regem-se pelas
Constituições e leis que adotarem, observados os princípios
constitucionais e sendo-lhes reservadas as competências que não
lhes sejam vedadas pela Carta Federal.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,
nada há que impeça a proposição de tramitar nesta Casa, visto que se
trata de matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado,
consoante o disposto no art. 66, III, 'b" e "c", da Carta Estadual.

Para efeito da análise que faremos a seguir, é fundamental lembrar
que a Lei n° 869, de 5/7/52, que contém o estatuto dos funcionários,
foi recepcionada pela Carta estadual, no que não contrariou as
normas constitucionais. Além disso, o Estatuto dos Servidores
Públicos Civis e o Estatuto dos Servidores Públicos Militares foram
considerados leis complementares (art. 65, § 2 0, III, da Constituição
Estadual).

Assim, por ser considerada lei complementar, não pode a referida
norma ser alterada por meio de lei ordinária, e esta é a forma como se
apresenta o projeto em análise.

Embora não seja matéria de lei complementar, plano de carreira tem
pontos de interseção com a norma estatutária; portanto, o projeto em
análise deveria respeitar as regras estabelecidas na lei complementar.
Além de não fazê-lo, a proposição apresenta conceitos que estão em
confronto com o disposto na mencionada Lei n° 869. Outrossim, há
dispositivos no plano de carreira que não se harmonizam com o
estabelecido no estatuto; isto ocorre, por exemplo, com relação a
conceitos básicos de institutos como o do concurso, o do ingresso, o
da definição de carreira e o de cargo público.

No intuito de sanar o problema, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei Complementar n° 52/2004,
propondo as alterações que se fazem necessárias na Lei n° 869.
Dessa maneira, é necessário que tanto o Projeto de Lei
Complementar n° 52/2004 quanto o projeto em estudo sejam
aprovados e promulgados de forma a garantir a harmonia entre os
seus dispositivos, para que o plano de carreira em análise possa
vigorar sem problemas e seja de utilidade para regular as relações
entre os servidores públicos estaduais e os órgãos e entidades nos
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quais estejam lotados.
Verifica-se que o projeto em tela propõe a redução do número de

carreiras existentes no Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária,
reunindo servidores com formações profissionais diversas. Assim, as
38 modalidades de classes de cargos serão transformadas em apenas
8, cada uma das quais estruturada em uma carreira específica,
criando a possibilidade de haver servidores com formações e níveis
de escolaridade diferentes em uma mesma carreira, conforme a
exposição de motivos encaminhada pelo Governador do Estado.

A constitucionalidade desse procedimento tem sido freqüentemente
questionada, uma vez que pode ser utilizado como forma de acesso
ou provimento derivado, ou seja, o servidor ingressa em uma carreira
para a qual não prestou concurso, burlando a exigência constante no
inciso II do art. 37 da Constituição Federal, segundo a qual a
investidura em cargo ou emprego público depende de prévia
aprovação em concurso público.

Cabe citar, como exemplo, que foi julgada improcedente a Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 2.335, que questionava a lei
catarinense que extinguiu os cargos e as carreiras de Fiscal de
Tributos Estaduais, Fiscal de Mercadorias em Trânsito, Exator e
Escrivão de Exatoria e criou, em substituição, o cargo de Auditor
Fiscal da Receita Estadual, determinando o aproveitamento dos
ocupantes de cargos extintos em classes de nova carreira. Tomou-se
como base para tanto o voto do Ministro Gilmar Mendes, que vê
"correspondência e pertinência" temática entre os cargos extintos e a
nova carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual. A posição
divergente dos Ministros Carlos Velloso e Maurício Corrêa (Relator),
vencidos na votação, revela que sequer no Supremo Tribunal Federal
há consenso sobre a matéria. Para que se reúnam diversos
profissionais numa mesma carreira, é preciso que haja semelhança
entre suas atribuições e que estas tenham um grau de complexidade
similar.

E importante acrescentar que, ao proceder à interpretação da
norma, o aplicador deve levar em consideração que o contexto social
é parâmetro para a adequada compreensão da legislação e das
propostas para a sua alteração, conforme preconizam as modernas
teorias da interpretação. A tendência da organização do trabalho na
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atualidade é a da existência de profissionais que tenham
competência para desenvolver um número maior de atribuições,
reduzindo e dissolvendo as fronteiras entre as profissões.
Considerando a posição do STF no caso citado e o contexto social
mencionado, pode-se dizer que a redução do número de carreiras não
é, em tese, inconstitucional, mas é necessária a análise, nas
comissões de mérito, a fim de verificar-se "a natureza e a
complexidade do cargo", nos termos do inciso II do art. 37 da
Constituição da República.

Além disso, para enquadrar na nova situação os servidores que
optarem pela nova carreira, o Poder Executivo deverá,
necessariamente, considerar o nível de escolaridade, a formação
profissional e as atribuições específicas dos cargos de origem.

Outro aspecto a ser observado é o que diz respeito às opções que o
servidor deverá fazer. O projeto em exame possibilita que os
servidores ativos e inativos façam a opção por permanecer na carreira
em que já se encontram ou por mudar para a nova carreira. Essa
possibilidade cria uma situação que, em tese, pode ferir os princípios
constitucionais da igualdade e da eficiência, já que servidores com
idênticas atribuições irão figurar em carreiras diversas e poderão ter,
no futuro, remuneração diferenciada. Lembre-se que o art. 115 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado, acrescido pela Emenda à Constituição n° 57, assegura ao
servidor o direito de optar pelo sistema de adicional de desempenho
ou pelas vantagens por tempo de serviço. Assim, além de decidir
entre a nova carreira e a antiga, o servidor deverá optar ou pelos
qüinqüênios ou pelo adicional de desempenho. No nosso
entendimento, tais questões podem ser superadas, tendo em vista o
procedimento democrático que se propõe adotar, que deixa ao
servidor a escolha do regime jurídico ao qual irá submeter-se. Esse
aspecto, também relevante, deverá ser avaliado, em fase posterior,
quando da análise do projeto nas comissões de mérito.

No que concerne ao § 2 0 do art. 20 , que estabelece natureza jurídica
de atividade exclusiva de Estado para as carreiras de Fiscal
Agropecuário e de Fiscal Assistente Agropecuário quando o servidor
estiver em atividades relativas ao exercício depoder de policia,
sugerimos seja dada, por meio da Emenda n° 1, nova redação,
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visando ao aprimoramento do dispositivo.
O art. 50 trata da lotação e da relotação dos cargos efetivos das

carreiras mencionadas no projeto nos órgãos e nas entidades do
Poder Executivo integrantes do Grupo de Atividades de Agricultura e
Pecuária, de acordo com a necessidade de cada órgão ou entidade,
na forma de regulamento. Sobre a matéria, entendemos não ser
possível a alteração do quadro de pessoal de autarquia ou fundação
integrante da administração indireta do Estado sem a anuência da
própria entidade, exercida por intermédio de seu dirigente. Segundo
nosso ordenamento jurídico, as entidades são pessoas jurídicas de
direito público interno e possuem autonomia sobre a administração de
seu pessoal. Para sanar o problema, apresentamos a Emenda n°2.

O art. 80 do projeto estabelece para os ocupantes de cargo de
provimento efetivo integrante das carreiras do IMA, instituídas no
projeto em tela, jornada de trabalho de 40 horas semanais, deixando
de fazer menção àqueles que optarem por permanecer nas carreiras
antigas e aos detentores de função pública. Para sanar o problema,
apresentamos a Emenda n° 3.

Quanto ao art. 9°, que estabelece distintas jornadas de trabalho para
os servidores que menciona, é mister que se preveja, no dispositivo, a
atribuição de vencimentos básicos diferenciados, proporcionais ao
número de horas de cada uma das jornadas.

Faz-se necessária, também, a alteração do art. 37 do projeto, para
que os destinatários da lei compreendam o comando do dispositivo
com mais facilidade, reduzindo a possibilidade de controvérsia quando
da interpretação da norma, no que concerne à aplicação do disposto
no art. 118 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.

Sobre a observância 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 do impacto financeiro-
orçamentário da proposta e da demonstração da origem dos recursos,
foi encaminhado a esta Casa Legislativa o demonstrativo de que não
implicará aumento da despesa pública com pessoal a pretendida
criação ou transformação de cargos, uma vez que diversos outros
serão extintos.

Conclusão
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Com base no exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.335/2003 com
as Emendas nos 1 a 5, a seguir apresentadas.

EMENDA N°1
Dê-se ao § 20 .do art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - ....
§ 2° - As atribuições dos cargos que compõem as carreiras de Fiscal

Agropecuário e Fiscal Assistente Agropecuário possuem natureza de
atividade exclusiva de Estado.".

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 50 a seguinte redação:
"Art. 50 - A lotação e a relotação dos cargos efetivos destas carreiras

nos órgãos e nas entidades do Poder Executivo enumerados no art. 40
serão realizadas a requerimento do órgão ou da entidade interessada,
após a apreciação e a aprovação da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - SEPLAG -' observados os seguintes
requisitos:

- interesse da administração;
II - manutenção das atribuições do cargo;
III - vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade

das atividades;
IV - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades

institucionais do órgão ou entidade.
§ 1° - A relotação de cargos efetivos se dará mediante ato conjunto

entre a SEPLAG, os órgãos e as entidades da administração pública
estadual envolvidos.

§ 20 - A relotação de cargos efetivos ocorrerá de ofício para
ajustamento da lotação às necessidades dos serviços nos casos de
extinção de órgão ou entidade.

EMENDA N°3
Dê-se ao art. 80 a seguinte redação:
"Art. 8° - A jornada de trabalho do IMA é de quarenta horas

semanais.".
EMENDA N°4

Dê-se ao art. 9° a seguinte redação:
"Art. 90 - Os servidores que ingressarem, por meio de concurso

público, nas carreiras da RURALMINAS e do ITER, de que trata o art.
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1°, após a publicação desta lei, terão jornada de trabalho semanal
de 30 ou 40 horas semanais, conforme definido no respectivo edital.

§ l O - Fica mantida a jornada de trabalho dos servidores ocupantes
de cargos efetivos que, após a publicação desta lei, ingressarem nas
carreiras de que trata o art. 1°.

§ 2° - O vencimento básico de cada uma das carreiras de que trata o
'caput' deste artigo; fixado em tabelas distintas, será proporcional à
jornada de trabalho do servidor.".

EMENDA N°5
Dê-se ao art. 37 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 Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.".

Sala das Comissões, 22 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Maria

Tereza Lara - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.426/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, do Deputado André Quintão, pretende dar
nova redação ao inciso III do art. 3 0 da Lei n° 14.937, de 23/12/2003,
que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA - e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 11/3/2004, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
art. 102, III, "a", do Regimento Interno, para receber parecer quanto
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aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende alterar a lei que disciplina a

cobrança do IPVA, com o propósito de estender o benefício relativo à
isenção do imposto a todos os veículos de portadores de deficiência
física.

É importante observar que, atualmente, a Lei n° 14.937 confere
isenção do pagamento do imposto apenas para o portador de
deficiência física cujo veículo tenha sido adaptado, por exigência do
órgão de trânsito, para possibilitar a sua utilização pelo proprietário.

O dispositivo, nos termos em que foi redigido, afronta o princípio da
isonomia, pois institui o benefício fiscal apenas e exclusivamente para
o portador de deficiência que necessite do veículo adaptado às suas
condições físicas, deixando de atender outras pessoas na mesma
condição, as quais, em muitos casos, apresentam limitações ainda
maiores para se locomover.

Considere-se, apenas para melhor elucidar a questão, a hipótese de
uma pessoa tetraplégica, sem condições mínimas para utilização do
transporte regular, vir a adquirir um veículo para uso próprio, o qual,
evidentemente, será conduzido por terceiros. Essa pessoa, embora
sua condição física lhe imponha limitações ainda maiores que as
daquelas pessoas contempladas pela legislação atual, não estaria
isenta do pagamento do IPVA.

Nota-se que a proposta tem um grande alcance social, valendo
lembrar que a distorção apresentada foi recentemente corrigida pelo
Governo Federal, relativamente à isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados IPI -, por meio da Lei n° 10.690, de 16/6/2003, que
estendeu o benefício a pessoas portadoras de deficiência física,
visual, mental severa ou profunda ou autistas.

A instituição do imposto incidente sobre a propriedade de veículos
automotores é de competência privativa dos Estados federados e do
Distrito Federal, por força do disposto no art. 155, III, da Carta da
República. Em vista disso a proposta deve ser apreciada por esta
Casa Legislativa, em obediência ao comando insculpido no ai. 61, III,
da Constituição do Estado. Não existe, ademais, nenhuma vedação
de ordem constitucional para instauração do processo legislativo por
iniciativa parlamentar.



1128

No que se refere aos pressupostos exigidos pela Lei
Complementar n° 101, de 4/5/2000, para ampliação de incentivo ou
benefício de natureza tributária, deve ser levado em conta que a
extensão da proposta aos demais portadores de deficiência física
deverá resultar em um impacto irrisório no caixa do Tesouro.

Entendemos ser pertinente a apresentação do Substitutivo n° 1, com
o objetivo de estabelecer requisitos a serem atendidos para que o
contribuinte venha a ser contemplado com o benefício previsto na
medida proposta.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.426/2004 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a Lei n° 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe

sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA
- e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O inciso III do art. 30 da Lei n° 14.937, de 23 de dezembro

de 2003, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 3°-...
III - veículo de passageiro de fabricação nacional, equipado com

motor de cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos,
pertencente a pessoa portadora de deficiência, atendidos os seguintes
requisitos:

a) aquisição direta pela pessoa portadora de deficiência que tenha
plena capacidade jurídica ou por intermédio de seu representante
legal;

b) utilização do benefício em relação a um único veículo;
c) comprovação de disponibilidade financeira ou patrimonial

compatível com o valor do veículo a ser adquirido.
§ 1°-A deficiência física será reconhecida por meio de laudo médico

oficial emitido segundo as normas e os requisitos previstos pela
autoridade fazendária.

§ 2 0 - Para manutenção do benefício previsto neste artigo, o veículo
deverá ser regularmente utilizado pelo proprietário.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gilberto

Abramo - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.457/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto em epígrafe
institui mecanismos de fomento à recuperação de áreas degradadas
por meio da exploração integrada da fruticultura e da apicultura.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/3/2004, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

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

Fundamentação
O projeto pretende instituir linha de crédito no Fundo Estadual de

Desenvolvimento Rural - FUNDERUR - para implementação do
Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura e da política de incentivo
ao desenvolvimento da apicultura de que tratam, respectivamente, as
Leis n os 12.998, de 1998, e 14.009, de 2001. Outrossim, acrescenta
alínea ao inciso 1 do art. 50 da Lei n° 14.309, de 2002, que dispõe
sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado,
com vistas à promoção e ao estímulo à implantação de projetos para
recuperação de áreas degradadas, por meio do manejo integrado da
fruticultura e da apicultura.

O redimensionamento da aplicação dos recursos do Fundo Estadual
de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR - para custeio do
mencionado programa e da citada política constitui matéria de
natureza financeiro-orçamentária, tema de competência legislativa
concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, nos termos
do art. 24, 1 e II, da Constituição Federal.

Ressalvadas as leis especificadas no art. 153, 1 a III, da Constituição
do Estado, em especial, a lei orçamentária anual, de iniciativa privativa
do Executivo, todas as demais matérias relacionadas com direito
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financeiro-orçamentário, nos seus aspectos conceituais e de
diretivas, portanto sem quantificação numérica de valores, inserem-se
no campo da iniciativa legislativa concorrente, como previsto no art.
65, "caput", da mencionada Constituição.

Na verdade, o projeto não institui verdadeiramente linha de crédito
no FUNDERUR, por faltar-lhe a mensuração precisa de valores.
Ademais, se assim fizesse, violaria a regra de iniciativa privativa,
tendo em vista que a peça orçamentária necessariamente deveria
sofrer alteração para incluir tais valores a serem destinados ao
Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura e à política de incentivo à
apicultura. Para corrigir expressão contida no art. 1 0 , propomos a
Emenda n° 1.

A inclusão da citada alínea no inciso 1 do art. 50 da lei estadual de
política florestal é matéria de cunho ambiental e pode subsistir de
forma autônoma; no entanto, é preciso reconhecer que o projeto
busca integrar as duas medidas. A recuperação das áreas
degradadas por meio do manejo integrado da fruticultura e da
apicultura não exclui outras formas existentes; entretanto, ao adotar
tal técnica, o poder público atende, simultaneamente, aos comandos
das Leis n° 12.998, de 1998, e n° 14.009, de 2001, bem como às
normas constitucionais contidas nas Constituições Federal e Estadual,
expressas, respectivamente, no art. 225 e no art. 214 e na legislação
de meio ambiente, em especial no Código Florestal Brasileiro, na
legislação de política hídrica e do Sistema Nacional de Unidade de
Conservação.

A legislação de meio ambiente cabe a todas as esferas de poder, e
a iniciativa parlamentar de projetos dessa natureza encontra respaldo
no princípio da iniciativa concorrente.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.457/2004
com a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Substitua-se, no "caput" do art. 1°, a expressão "fica criada" pela

expressão 'O poder público instituirá".
Sala das Comissões, 22 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Gilberto
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Abramo - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.466/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.466/2004
tem por objetivo criar e disciplinar o Programa de Pagamento
Incentivado de Débitos para com a Fazenda Pública do Estado de
Minas Gerais.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 24/3/2004, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

A requerimento do Deputado Antônio Júlio, aprovado pelo Plenário
nos termos do art. 183 c/c 233, XV, do Regimento Interno, o projeto foi
também distribuído à Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte.

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

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por finalidade instituir regra para

incentivar o contribuinte em débito com a Fazenda Estadual a quitar
os valores devidos. Assim, propõe que todo aquele que esteja com os
seus débitos, inclusive assessórios, para com a Fazenda Pública
Estadual, vencidos até 3111212003, devidamente pagos, seja
beneficiado com um bônus cadastral, que facilitará o pagamento do
crédito determinado.

O Programa a que se refere a proposição se realizará mediante a
concessão do bônus cadastral, do regime incentivado para pagamento
à vista ou parcelado, do bônus de adimplência e do bônus de geração
de emprego.

O bônus cadastral é uma pontuação progressiva e cumulativa
atribuída ao contribuinte adimplente em função do tempo de
enquadramento. Esse bônus poderá ser utilizado para quitação de
obrigações tributárias, possibilitando que o contribuinte permaneça em
situação regular.

O regime incentivado para o pagamento de débitos, inclusive juros,
multas e outros acréscimos legais, será colocado à disposição dos
contribuintes que estejam no gozo do bônus cadastral, facilitando o
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pagamento dos valores devidos. O pagamento do crédito poderá
ser à vista, com desconto, ou parcelado, com uso do bônus.

O bônus de adimplência, atribuído ao contribuinte beneficiário do
Programa que esteja em situação de pleno adimplemento,
corresponderá a um valor contábil igual ao valor diferido na forma
prevista no parcelamento e será utilizado para quitação desse mesmo
valor diferido ou de parcela devida.

O bônus de geração de emprego é um valor que corresponderá à
metade do salário pago a cada um dos novos trabalhadores
contratados pelo contribuinte que gerar novos postos de trabalho.
Esse bônus será usado para pagamento de parcela remanescente ao
parcelamento realizado, inclusive diferimento.

Os procedimentos envolvendo o programa serão efetivados por uma
comissão, composta por cinco servidores públicos lotados na
Secretaria de Estado da Fazenda, entre os quais o Secretário de
Estado Adjunto da Fazenda.

A matéria se apresenta consoante o direito. Compete ao Estado
membro legislar sobre direito tributário e direito financeiro, nos termos
do art. 24, 1, da Constituição da República, observando as normas
gerais contidas no Código Tributário Nacional e os princípios que
regem esses ramos do direito público. A proposição se refere a
créditos decorrentes de tributos estaduais, restando plenamente
enquadrada na moldura de repartição constitucional de competências
tributárias.

A proposta respeita, especialmente, os princípios da legalidade, da
isonomia e da eficiência. O tratamento amplo dado à matéria pela
norma que se pretende editar assegura a vinculação necessária entre
o ato do administrador e a lei. Todas as inovações a serem aplicadas
no âmbito do Minas Ativa decorrerão de lei, que remeterá à
regulamentação, em termos estreitos, apenas aquelas situações que,
por envolverem peculiaridades e variáveis que superam os limites do
direito positivo, deverão receber tratamento adequado em face do
caso concreto. O conteúdo isonômico é, igualmente, notório. O
tratamento igual entre os contribuintes de mesmas classes permeia
todo o projeto, e, além disso, há uma evidente indução da igualdade
entre os diversos contribuintes diante do Estado, na medida em que
se facilitará a regularização tributária daqueles que desejam estar em
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dia com a fazenda pública e, por motivos alheios a sua vontade,
não estão. O princípio da eficiência é, por seu turno, rigorosamente
observado no projeto, já que se trata de proposta inovadora, fruto de
análise acurada de técnicos da área financeira, que tende a produzir
inovador sucesso na percepção de créditos inscritos em dívida ativa.

Note-se, bem assim, que o Governador do Estado, nos termos da
Constituição mineira, é competente para deflagrar o processo
legislativo em matéria tributária.

A proposição está em harmonia, também, com a Lei Complementar
n° 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, que prevê
rigorosos parâmetros para o trato da receita pública. Em nenhum
momento o principal do crédito tributário será afetado pelo Programa
em tela. As possibilidades de diferimento e o manejo do bônus de
adimplência incidem sobre juros e multas excedentes ao principal
corrigido pela taxa SELIC. De um ponto de vista pragmático, porém,
nem seria cabível referência à Lei de Responsabilidade Fiscal, porque
esses créditos, em sua imensa maioria, somente existem enquanto
possibilidade jurídica. Raramente, e ainda assim somente após longas
e árduas batalhas administrativas e judiciais, esses valores
concretamente chegam aos cofres públicos. Verificamos, assim, que
se trata unicamente de medida de incremento de receita, e, como tal,
em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Verificamos, portanto, que, do ponto de vista jurídico, a proposição
encontra-se apta a prosseguir em seu trâmite no processo legislativo.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.466/2004.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Olinto

Godinho - Dalmo Ribeiro Silva - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.480/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, encaminhada por meio da Mensagem n°
179/2004, estabelece tratamento diferenciado e simplificado nos
campos administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento
empresarial para a microempresa, a empresa de pequeno porte e o
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empreendedor autônomo - Simples Minas -, e dá outras
providências.

Publicado em 1°/4/2004, foi o projeto distribuído a esta Comissão,
em conformidade com o disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno, para receber parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Tramita a proposta em regime de urgência, nos termos regimentais,
em razão de requerimento do Deputado Gil Pereira.

Fundamentação
A proposta em epígrafe procura simplificar os processos de

inscrição, escrituração fiscal e apuração dos tributos de competência
do Estado; formalizar as atividades exercidas pelas pessoas físicas
que industrializam ou comercializam mercadorias; possibilitar a
criação de inscrições coletivas com estabelecimento fixo; criar a nota
fiscal avulsa a consumidor final e proporcionar a melhoria do controle
fiscal, conforme acentua o Secretário de Estado da Fazenda na
Exposição de Motivos.

Mediante a adoção das medidas preconizadas no projeto em
análise, pode-se assegurar, sem sombra de dúvida, a redução
drástica dos procedimentos burocráticos relativos à microempresa, à
empresa de pequeno porte e ao empreendedor autônomo.

Por outro lado, cria-se uma enorme expectativa quanto à real
possibilidade de retirar da clandestinidade os inúmeros centros de
comércio popular, como também os milhares de empreendedores
autônomos que atualmente enfrentam toda sorte de dificuldades para
o exercício das suas atividades.

Os procedimentos então exigidos para a aquisição da matéria-prima,
ou mesmo para a circulação das mercadorias com o devido
acobertamento fiscal, têm afastado esses empreendedores do
mercado formal. Essas medidas levam a perda significativa para o
Estado, que não tem como registrar, em termos estatísticos, as
operações então realizadas, resultando, muitas vezes, em conflitos
com as autoridades fazendárias, o que, doravante, poderá ser evitado.

A regularização dessa prática mediante legalização dos agentes da
indústria e do comércio que fazem parte deste segmento da economia
mineira converter-se-á em ganhos para os produtores de riqueza, para
o Estado, municípios e, em última análise, para toda a sociedade, que
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passará a adquirir produtos e serviços de fornecedores
efetivamente estabelecidos no mercado de consumo.

Torna-se importante enfatizar que o projeto em apreço encontra-se
em perfeita consonância com as normas de natureza constitucional e
legal que versam sobre a matéria.

Compete a esta Casa Legislativa, nos termos do disposto no art. 61,
dispor sobre todas as matérias de competência do Estado,
notadamente aquelas que dizem respeito ao sistema tributário
estadual, à arrecadação e distribuição de rendas.

Por outro lado, a Carta da República dispõe, em seu art. 179, que "a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em
lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias,
previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas
por meio de lei".

A Constituição mineira, que tivemos a honra de relatar no ano de
1989, quando eleito para o mandato de Deputado constituinte, ao
estabelecer os princípios relativos à ordem e ao desenvolvimento
econômico do Estado, também adotou os mesmos princípios em
relação a este segmento da economia, o que se observa do disposto
em seu art. 231 e seguintes.

No campo das disposições infraconstitucionais convém lembrar a
edição, por esta Casa Legislativa, da Lei n o 10.992, em 29/12/92, que
assegurou tratamento tributário, creditício e administrativo
diferenciado para este segmento da economia, como também da Lei
n° 11.396, de 6/1/94, que criou o Fundo de Fomento e
Desenvolvimento Socieconômico do Estado de Minas Gerais -
FUNDESE -, para dar suporte financeiro a programas de incentivo e
desenvolvimento de médias, pequenas e microempresas e de
cooperativas localizadas no Estado, normas estas que se pretende
aprimorar por meio da proposição em análise.

Não existe, por outro lado, qualquer impedimento para que se
instaure o processo legislativo por iniciativa parlamentar e muito
menos restrição quanto à adoção das medidas propostas em face das
limitações estabelecidas pelo art. 14 da Lei Complementar n°101, de
4/5/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal.
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A implementação das medidas propostas, que contêm em seu

bojo um leque de incentivos e benefícios para os pequenos
produtores, não resulta em perda de receita tributária. Ao reverso,
estará a proporcionar a retirada, da clandestinidade, de um grande
número de empreendedores que contribuem diretamente para a
pujança da economia mineira, gerando empregos e riquezas que
passarão a fazer parte dos quadros estatísticos, em benefício de toda
a sociedade, o que pode resultar, até mesmo, em aumento de receita.

Lembramos, por último, que compete a esta Comissão a análise da
proposta apenas quanto aos aspectos da sua constitucionalidade e
juridicidade. Tornar-se-ia conveniente e oportuno, no curso da
discussão da matéria, ouvir, em audiência pública, as entidades
representativas dos segmentos empresariais, notadamente aquelas
ligadas aos empreendedores autônomos, às cooperativas de
produtores e aos pequenos e microempresários, que geram a grande
parte dos empregos hoje disponíveis no mercado.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicídade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.480/2004.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Olinto

Godinho - Gilberto Abramo.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 20/4/2004, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.
Alice Albino Caixeta, ocorrido em 13/4/2004, em Patos de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.
Ivana Dorta Caielli, ocorrido em 12/4/2004, em Ribeirão Preto, São
Paulo. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
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de aplauso ao Deputado Federal Danilo de Castro pelo trabalho
desenvolvido à frente da Secretaria de Governo (Requerimento n°
2.293/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de aplauso ao Desembargador Lúcio Urbano da Silva Martins pelo
trabalho desenvolvido à frente da Secretaria da Defesa Social
(Requerimento n°2.314/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de aplauso à Deputada Estadual Elbe Brandão pelo trabalho
desenvolvido à frente da Secretaria Extraordinária para
desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de
Minas (Requerimento n° 2.324/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de pesar pelo falecimento do Sr. Alvaro Lourenço Fernandes, ex-
Prefeito de Funilândia (Requerimento n° 2.451/2004, do Deputado
Doutor Ronaldo);

de congratulações com o Sr. Hélcio Valentim de Andrade Filho por
sua posse no cargo de Juiz do Tribunal de Alçada (Requerimento n°
2.466/2004, do Deputado Antônio Carlos Andrada);

de apoio ao Vice-Presidente da República, tendo em vista matérias
veiculadas nos órgãos de imprensa, em janeiro passado, maculando
sua imagem de homem público (Requerimento n° 2.476/2004, do
Colégio de Líderes);

de pesar pelo falecimento do Sr. Paulo Salvo, ocorrido em 7/1/2004,
na cidade de Curvelo (Requerimento n° 2.491/2004, do Deputado
Doutor Viana);

de aplauso à Basílica de São Geraldo pelo transcurso do 380
aniversário de sua elevação à basílica (Requerimento n° 2.507/2004,
do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Anderson Adauto, Deputado Federal,
pelo trabalho realizado frente ao Ministério dos Transportes
(Requerimento n°2.516/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de pesar pelo falecimento do Sr. Adalmo Araújo Andrade, Professor
e Promotor de Justiça (Requerimento n° 2.518/2004, do Deputado
Gustavo Valadares);

de congratulações com o Presidente do Sindicato das Indústrias de
Mobiliário e de Artefatos de Madeira de Minas Gerais - SINDIMOV-MG
- pela realização da ga Festa do Trabalhador da Indústria da Madeira e
Móvel (Requerimento n° 2.526/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);
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de aplauso ao CREA-MG pelas comemorações dos 70 anos de

fundação (Requerimento n° 2.52712004, do Deputado Doutor Viana);
de congratulações com o Sr. Fabiam Ribeiro do Vale, Reitor da

Universidade Federal de Lavras, pelos relevantes serviços prestados
a essa instituição (Requerimento n o 2.533/2004, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de aplauso ao Sindicato dos Mineiros de Nova Lima pelas
comemorações dos 70 anos de fundação (Requerimento n°
2.534/2004, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Alvimar de Ávila por sua posse como
Presidente do Tribunal de Alçada do Estado (Requerimento n°
2.535/2004, do Deputado Leonídio Bouças);

de pesar pelo falecimento do Sr. Rômulo Kardec de Camargos, ex-
Presidente da Associação Brasileira de Agricultura de Uberaba
(Requerimento n° 2.536/2004, do Deputado Paulo Piau);

de aplauso à Rádio Educadora de Coronel Fabriciano pelo
transcurso de seus 36 anos de radiodifusão (Requerimento n°
2.546/2004, do Deputado Chico Simões);

de aplauso ao Clube dos Escritores de lpatinga pelo transcurso de
seus 19 anos de fundação (Requerimento n°2.547/2004, do Deputado
Chico Simões);

de congratulações com o jornal "Diário do Rio Doce" pela passagem
dos seus 46 anos de sua fundação (Requerimento n° 2.549/2004, do
Deputado Chico Simões);

de aplauso ao Clube Atlético Mineiro pela passagem dos 96 anos de
sua fundação (Requerimento n° 2.550/2004, do Deputado Chico
Simões);

de congratulações com Dom Odilon Guimarães Moreira, Bispo da
Diocese de ltabira, pela realização da Campanha da Fraternidade de
2004, cujo tema é "Fraternidade e Agua", e cujo lema e' "Agua, Fonte
de Vida" (Requerimento n° 2.552/2004, do Deputado Chico Simões);

de congratulações com a comunidade do Município de Itajubá pelo
transcurso do 1851 aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 2.554/2004, do Deputado Dimas
Fabiano);

de aplauso ao Rotary Clube BH - Venda Nova pela comemoração do
Dia Nacional do Rotary (Requerimento n° 2.570/2004, do Deputado
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Doutor Ronaldo);

de apoio aos dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria
de Cimento e Produtos de Cimento de Montes Claros e aos
Trabalhadores da unidade de Montes Claros da Lafarge Brasil S.A.,
em sua resistência e protesto contra as demissões ocorridas nessa
empresa (Requerimento n° 2:576/2004, do Deputado André Quintão);

de protesto contra a Lafarge Brasil S. A. pela demissão de 49
trabalhadores de sua unidade de Montes Claros (Requerimento n°
2.577/2004, do Deputado André Quintão);

de congratulações com o Sr. Antônio de Pádua Oliveira por sua
posse no cargo de Juiz do Tribunal de Alçada (Requerimento n°
2.59112004, do Deputado Leonardo Moreira);

de aplauso ao PROCON do Estado de Minas Gerais pelo 22°
aniversário de sua fundação (Requerimento n° 2.60212004, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a nova diretoria da Associação dos
Municípios do Médio São Francisco - AMMESF - por sua posse,
ocorrida em março do corrente (Requerimento n° 2.605/2004, do
Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -
EPAMIG - por seus 30 anos de fundação (Requerimento n°
2.606/2004, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar
Minas, por seus 11 anos de fundação (Requerimento n° 2.607/2004,
do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao jornal "Capital de Minas" por seus quatro anos de
fundação (Requerimento n° 2.608/2004, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Sociedade São Vicente de Paulo de Curvelo pelos 100
anos de sua fundação (Requerimento n° 2.609/2004, do Deputado
Doutor Viana);

de pesar pelo falecimento do Vice-Prefeito de Tarumirim, Sr. Manoel
Roberto Pereira (Requerimento n° 2.611/2004, do Deputado José
Henrique);

de congratulações com a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção
Minas Gerais pela sua reestruturação interna (Requerimento n°
2.615/2004, do Deputado Weliton Prado);

de congratulações com a Ordem dos Advogados do Brasil - 130
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Subseção de Uberlândia pela posse de sua nova diretoria
(Requerimento n°2.616/2004, do Deputado Weliton Prado);

de congratulações com a Ordem dos Advogados do Brasil -
Conselho Federal, pela posse de sua nova diretoria (Requerimento n°
2.617, do Deputado Weliton Prado);

de congratulações com a Ordem. dos Advogados do Brasil - Seção
Minas Gerais pela posse de sua nova diretoria (Requerimento n°
2.618/2004, do Deputado Weliton Prado).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 24 DE ABRIL DE 2004

ATAS

ATA DA 258 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 28 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 22/412004

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Luiz Fernando Faria
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: 18 Fase

(Expediente): Ata; discursos dos Deputados Durval Angelo, Célio
Moreira e Alencar da Silveira Jr.; aprovação - 2 8 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 1.573
a 1.575/2004 - Requerimentos n

o
s 2.747 a 2.749/2004 - Requerimento

da Comissão de Administração Pública - Questões de ordem -
Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Maria José Haueisen e
dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Gil Pereira - Questões de
ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz

Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Célio Moreira - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Fábio Avelar - Gil Pereira - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jô Moraes -
José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Maria José Haueisen - Maria Olívia
- Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pincluca
Ferreira - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Wanderley Ávila - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Luiz Fernando Faria) - As 114h12min, 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 0-
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Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

P Parte
1  Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 2 0-Secretário "ad hoc", proceda à

leitura da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente -Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,

o Deputado Durval Ângelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, entendo ser importante

registrar dois fatos recentes acompanhados pela Comissão de Direitos
Humanos. O primeiro refere-se às denúncias de pedotilia e de
prostituição infantil em Pompéu. Ficamos surpresos com essa absurda
rede de prostituição infantil envolvendo empresários, policiais civis e
militares, o Prefeito, Secretários e o Presidente da Câmara. A rede
organizada por meio da qual 110 meninas e adolescentes são
oferecidas a 900 clientes de 5 cidades da região causa-nos
indignação. Qualquer pessoa que tenha sensibilidade e o mínimo de
sentimento de solidariedade revolta-se contra essa barbárie.

Na próxima terça-feira, a Comissão de Direitos Humanos realizará
audiência pública com a comissão mista do Congresso Nacional.
Estarão presentes, além dos Deputados dessa comissão, a Frente
Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e dos Adolescentes,
os Deputados Federais e os Senadores.

E bom que a Casa tome conhecimento e, mais do que isso, que
tenhamos o apoio dos nossos pares nessa empreitada, na luta por
uma sociedade mais humana, mais civilizada e para que nossas
crianças e adolescentes sejam respeitados. E preciso que tenhamos
políticas sociais e inclusivas para isso. Mais do que tudo, esperamos
que os envolvidos sejam punidos.

Vimos recentemente, numa cidade de São Paulo, penas de até 60
anos serem dadas a dirigentes públicos municipais e Vereadores
envolvidos em corrupção de menores, enquadrados, pela magnitude
do tato, até em formação de quadrilha.

Um outro fato também, infelizmente, vem do Centro-Oeste do nosso
Estado. Hoje, a Comissão de Direitos Humanos ouviu dois
adolescentes e dois jovens que foram torturados na cidade de Abaeté.
A denúncia foi trazida a esta Casa pelo Promotor de Justiça daquela



1143
cidade, Paulo Barbosa. Ao levantarmos o histórico do Detetive
envolvido na questão da tortura, Sr. Róbson Vilaça, constatamos que
há vários procedimentos contra ele, dos anos de 1999, 2000 e 2001 -
pasmem os senhores e as senhoras! -, que foram arquivados pela
Promotora de Justiça, ou melhor, "promotora de injustiça" da cidade.
O mais grave nisso tudo é que na única denúncia de um crime de
tortura promovido contra um menor naquela cidade a Promotora
enquadrou o Detetive por abuso de autoridade e lesões corporais
leves. Por aí podemos ver o absurdo da situação.

Realizaremos, em breve, uma audiência em Abaeté. Os Deputados
estão convidados a comparecer. A tortura, além de ser crime
imprescritível de lesa-humanidade, é algo que afronta a todos , que
acreditamos na dignidade humana e que defendemos a vida. E um
crime que merece o repúdio de todos e, principalmente, deste
parlamento. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado
Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Gostaria de tecer algumas
considerações sobre a ata e a respeito da fala do Deputado Durval
Angelo.

Participei, como membro da Frente Parlamentar da Criança e do
Adolescente, da audiência pública. Realmente, recebemos denúncias
gravíssimas. Acredito que o Deputado Durval Angelo e a sua
assessoria tomaram os cuidados para , apurar a veracidade das
denúncias aqui feitas pelas crianças. E preciso, sim, apurar. Se
constatada, realmente, a participação dos nomes, há que se tomar as
medidas cabíveis.

Sr. Presidente, fico um pouco preocupado, não só eu, mas a Casa,
porque foram falados vários nomes no dia da audiência pública. Fiz
alguns questionamentos às crianças e aos adolescentes presentes e
notei que, em alguns casos, eles entravam em contradição ou tinham
dúvidas. Outro dia nos jornais nomes de várias pessoas que nunca vi.
Nem sei do que se tratava. Então, precisamos, com toda a certeza,
antes de dar os nomes, apurar a veracidade dos fatos. Preocupo-me
muito com isso. Quando Vereador em Belo Horizonte, mexia muito
com essa questão de adolescentes e crianças. Por várias vezes os
defendemos e os encaminhamos até ao Instituto Médico Legal.
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Depois víamos que a questão não era do jeito que havia sido
anunciado.

Então, vejo nomes de pais de família sendo citados sem que eles
antes tenham sido ouvidos. E lógico que esse trabalho é feito com
muita responsabilidade, mas nós, a Casa, devemos tomar cuidado
para checar a veracidade.

Vi que as "meninas" são espertinhas. Algumas testemunharam que
foram molestadas, deram nomes, e com certeza o Delegado Regional
está apurando. Mas surgiram dúvidas a respeito de alguns nomes, e
isso me preocupa. O caso envolve crianças e adolescentes, o que
deixou os Deputados, convidados e demais participantes da reunião
revoltados com essa violência.

O Sr. Presidente - Deputado Célio Moreira, solicito a V. Exa. que se
atenha ao assunto tratado pela ata.

O Deputado Célio Moreira - O Deputado Durval Angelo solicita que
se registre essa observação na ata. Peço também que conste na ata.
Posteriormente suscitarei uma questão de ordem para pronunciar-me.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado
Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, considero
relevante a leitura da ata, como também os comentários do Deputado
Durval Angelo relacionados a ela.

Esclareço que, por estamos num ano político, a classe política sofre
maior desgaste. Acredito que não podemos dar grande relevância ao
assunto até que se prove alguma coisa, principalmente sobre o
Prefeito de Pompéu. Todas as vezes que falamos aqui que o Prefeito
de Pompéu fez isso ou aquilo, o desgaste político é grande. Ele é um
homem que sempre ganhou as eleições e é muito respeitado no
município. Ao fazermos isso, jogamos para o alto todo o passado de
um executivo.

Sr. Presidente, por ser um ano eleitoral, vem à tona o nome do
Prefeito de Pompéu. Apelo para que não façamos julgamentos
precipitados. Não podemos passar o assunto dessa forma para a
imprensa. Lá o jornal de oposição só fala nisso, porque foi comentado
na Assembléia. Temos de tomar cuidado: primeiro ele deve ser
condenado, depois massacrado. O Prefeito de Pompéu é líder no

rÃ,
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ocorrido porque temos eleições

retificação a ser feita na ata, dou-a
por aprovada.

2 Fase (Grande Expediente)
•	 Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a sei lida, a Mesa

passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI N° 1.573/2004
Dispõe sobre a restrição à entrada de consumidores em

estabelecimentos comerciais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E direito do consumidor adentrar qualquer estabelecimento

comercial que ofereça, de maneira ampla, produtos e serviços no
mercado de consumo, atendidos os critérios de entrada.

Art. 20 - E lícito ao fornecedor estabelecer critérios de entrada, desde
que não ofensivos à honra, à imagem e aos demais direitos do
consumidor.

Parágrafo único - Os critérios de entrada serão afixados em local
visível, na parte externa do estabelecimento.

Art. 3° - E vedado ao fornecedor condicionar a entrada do
consumidor à exibição, em público, de objetos de uso pessoal que
esteja portando.

Parágrafo único - O fornecedor poderá, entretanto, exigir que o
consumidor deixe seus objetos de uso pessoal em guarda-volumes,
assumindo o fornecedor o ônus e a responsabilidade pela guarda de
tais objetos.

Art. 40 - O art. 20 da Lei n° 12.971, de 27 de julho de 1998, fica
acrescido do seguinte inciso:

"IV - Guarda-volumes para a guarda de objetos pessoais dos
usuários, enquanto estiverem no interior da agência;".

Art. 50 - O descumprimento desta lei sujeita o infrator às penalidades
e aos procedimentos previstos na Lei Federal n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

município, e a Oposição usa do
municipais neste ano. Obrigado.

O Sr. Presidente - Não havendc
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Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Célio Moreira
Justificação: A Lei n° 12.971, de 1998, estabelece em seu art. 2 0 que

as instituições bancárias e financeiras deverão dispor de porta
giratória com detector de metais.

Embora seja louvável a preocupação em garantir a segurança,
cautelas devem ser tomadas para não ferir outros direitos dos
usuários. Assim, o projeto em apreço propõe que os Bancos
disponibilizem aos usuários guarda-volumes para a guarda de seus
pertences. Tal medida tem como objetivo livrar o cidadão de bem de
ter que exibir seus objetos pessoais em público para passar pela porta
giratória.

E sabido que o detector de metais dos Bancos é extremamente
sensível e aciona o travamento das portas mesmo quando o usuário
porta pequena quantidade metal. Uma vez travada a porta, o usuário
se vê obrigado a abrir pastas e bolsas em público para retirar o objeto
metálico detectado, numa situação até mesmo constrangedora.

Muito se questiona se o mero acionamento do travamento das
portas é motivo suficiente para se negar ao cidadão o direito de
adentrar uma agência bancária. Por um lado, pode haver violação ao
principio da presunção de inocência (art. 50, LVII, Constituição Federal
de 1988) ou, ainda, violação ao dever de prestar serviço a quem se
dispõe a adquiri-lo (ml. 39, IX, Código de Defesa do Consumidor). Por
outro lado, pode-se entender que a agência estaria agindo em estrito
cumprimento ao dever de garantir a segurança dos demais usuários.
A posição da jurisprudência é vacilante e depende do caso concreto.
Vejamos o exemplo desta decisão do Tribunal de Alçada:

"INDENIZA ÇAO - DANO MORAL - BUSCA PESSOAL - AGENCIA
BANCARIA - FIXAÇÃO - "QUANTUM". A pessoa que é revistada
perante várias outras, ante a mera suspeita de portar arma, devido ao
acionamento da trava automática da porta giratória do
estabelecimento bancário, mesmo após sua voluntária identificação
através de carteira profissional e já dentro do referido
estabelecimento, realizando, pacificamente, suas operações, é
atingida em sua honra, devendo ser ressarcida, a teor do art. 5 0 , V, X,
da Constituição Federal. Na reparação do dano moral, o juiz
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determina o "quantum" indenizatório por eqüidade ou justiça,
agindo com o prudente arbítrio, diante das circunstâncias do caso
concreto que lhe é submetido" (Apelação Cível n° 0292075-6, Terceira
Câmara Cível, Relator: Juiz Kildare Carvalho, sessão de julgamento
de 27/10/99).

Afora a polêmica jurídica, uma solução que concilia ambas as teses
é a instalação de guarda-volumes nas agências. Com isso, o usuário
que sofrer o travamento da porta eletrônica pode dirigir-se ao
escaninho e lá deixar seus pertences, sem sofrer constrangimentos.
Assim, ficam asseguradas a segurança da agência e a liberdade dos
usuários.

O projeto de lei, entretanto, não poderia se restringir às agências
bancárias, pois hoje em dia muitos outros estabelecimentos fazem uso
de portas eletrônicas. A opção, então, foi dispor de maneira genérica
sobre o direito do consumidor de adentrar os estabelecimentos
comerciais e criar um dispositivo específico para o caso dos Bancos.

Na intenção de contribuir para o debate sobre esse tema, submeto
este projeto ao douto e prudente juízo desta Casa Legislativa.

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

PROJETO DE LEI N° 1.574/2004
Autoriza o Poder Executivo a conceder passe livre aos pacientes

portadores de doença renal crônica em terapia renal substitutiva e aos
transplantados renais do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder passe livre

aos pacientes portadores de doença renal crônica em terapia renal
substitutiva e aos transplantados renais no transporte coletivo
intermunicipal do Estado.

Parágrafo único - A forma de concessão do passe de que trata o
"caput" deste artigo será estabelecida por meio de regulamento.

Art. 20 - A fonte de custeio deverá constar no orçamento da
Secretaria de Estado de Saúde e será pactuada com os municípios de
acordo com suas demandas.

Art. 30 - As Diretorias Regionais de Saúde - DRS - terão noventa
dias para informar o cadastro e as necessidades dos beneficiários
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desta lei, os quais serão renovados trimestralmente.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor cento e vinte dias após sua
publicação.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2004.
Neider Moreira
Justificação: Os pacientes portadores de insuficiência renal crônica

em terapia substitutiva e os transplantados renais sempre precisam se
deslocar para outros municípios (cidade-pólo) para buscar acesso a
medicamentos e tratamento. Na grande maioria das vezes, têm
dificuldades de locomoção e financeira, visto que são aposentados
com um salário mínimo, tendo que arcar com todo o custo. Em 2001
foi promulgado o decreto n° 42.128, que torna as condições de
transporte dificílimas para grande parte das Prefeituras e para os
pacientes, muitas vezes transportados de forma sub-humana e outras
vezes não transportados, correndo o risco iminente do óbito. O
Decreto n° 32.649, de 1991 é impreciso, míope e excludente.

Este projeto de lei tem o objetivo de normatizar e humanizar o
transporte dos renais crônicos e transplantados renais.

Diante do exposto, apresento o Projeto de Lei para apreciação dos
meus nobres pares.

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

PROJETO DE LEI N° 1.575/2004
Dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Cultura do Bambu e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A Política Estadual de Incentivo à Cultura do Bambu terá

sua formulação e execução como parte da Política de
Desenvolvimento Agrícola do Estado, voltada para o aumento da
produção e a geração de emprego e renda.

Parágrafo único - Considera-se cultura do bambu o cultivo voltado
para a produção e a extração de brotos para a alimentação e a
valorização da espécie como produto agrícola, visando ao
desenvolvimento socioeconômico regional e integrado do Estado.

Art. 20 - 0 desenvolvimento da cultura do bambu no Estado estará
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compreendido dentro das normas e diretrizes dos programas
governamentais e empreendimentos privados voltados para o
incentivo dessa cultura, respeitando o que dispõe a Lei n° 11.405, de
28111/94, que trata da Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola.

Parágrafo único - Serão atendidas, prioritariamente por esta Política,
as regiões cuja vocação agrícola, se enquadra na cultura do bambu,
em pequenas e médias propriedades.

Art. 30 - São diretrizes da Política Estadual de Incentivo à Cultura do
Bambu:

- o planejamento e a coordenação das políticas de incentivo;
II - a definição da viabilidade técnica e econômica dos projetos;
III - o acompanhamento da execução da política pública;
IV - a busca de parcerias com entidades públicas e privadas, para

maximizar a produção e a comercialização dos produtos;
V - a valorização da espécie vegetal bambu como produto agrícola

capaz de suprir necessidades ecológicas, econômicas, sociais e
culturais;

VI - a orientação do cultivo voltado para a produção e a extração de
brotos para a alimentação;

VII - a recomposição de matas ciliares com a implantação de
bambuzais;

VIII - o incremento de políticas ambientais coerentes com o
desenvolvimento sustentável;

IX - o desenvolvimento da técnica dos bambuzeiros de pequeno
porte para o aumento da produção, incentivando sua comercialização;

X - o estabelecimento de critérios e métodos para o
desenvolvimento da cultura e da qualidade do bambu, por meio de
pesquisas dentro e fora do País;

XI - o incentivo aos produtores mineiros para o suprimento do
mercado nacional e também para competir no mercado de
exportação;

XII - a recuperação de áreas erodidas ou sujeitas à erosão;
XIII - a produção de mudas em viveiros;
XIV - a implantação de bambuzerias, oficinas profissionalizantes

auto-sustentáveis;
XV - a consolidação de pólos bambuzeiros;
XVI - o incentivo creditício às micro e pequenas empresas para a



1150
criação de pólos geradores de trabalho e renda;

XVII - a divulgação de campanhas de conscientização e
popularização do uso do bambu no Estado;

XVIII - a consolidação do trabalho em regiões que já produzem
artesanato em bambu, peças de decoração, paisagismo, arquitetura e
construção civil.	 -

XIX -a promoção anual da feira do bambu.
Art. 40 - São instrumentos da Política Estadual de Incentivo à Cultura

do Bambu:
- crédito anual;

II - assistência técnica;
III - promoção e comercialização do produto;
IV - certificado de origem e qualidade dos produtos destinados à

comercialização.
Art. 50 - A implantação de empreendimento para desenvolvimento da

cultura do bambu pelo produtor interessado dependerá de aprovação
prévia pelo órgão estadual competente, que poderá oferecer
incentivos creditícios e priorizar parcerias de acordo com as normas
jurídicas vigentes junto a empresas, associações, sindicatos e
organizações não governamentais.

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

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
George Hilton
Justificação: Temos uma visão ampla sobre o que representa a

produção do bambu na economia mineira, principalmente por gerar
emprego e renda. Nosso objetivo é estimular a produção dos brotos
de bambu, para aumentar o fomento do artesanato e sua futura
industrialização, atendendo crescentes demandas dos setores de
arquitetura, paisagismo, decoração e construção civil.

Ademais, a produção mineira poderá até mesmo ser exportada,
seguindo o exemplo de países cujos móveis de bambu se confundem
com móveis de madeira de alto estilo, devido à tecnologia, e é isso
que queremos alcançar.

O sucesso desses países está ancorado na implantação de oficinas
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profissionalizantes, auto-sustentáveis, de cunho ambiental
econômico e social, com a criação de pólos geradores de trabalho.

Deve-se conscientizar a sociedade a fim de dar incentivo ao
surgimento de novos artesãos, viabilizando a venda de produtos e
consolidando o bambu no mercado. Como exemplo citamos a cidade
de Baependi, no Sul de Minas, onde grande parte da população
participa da atividade bambuzeira.

Nosso intuito é dar o primeiro passo até que se consiga consolidar
os pólos bambuzeiros. Sabemos que o art. 11 da Lei n° 11.405, de
28/11/94, que dispõe sobre a Política de Desenvolvimento Agrícola e
do Conselho Estadual de Política Agrícola - CEPA -, estabelece que o
planejamento agrícola será feito de forma democrática e participativa,
com vistas a atender as potencialidades, aspirações e realidades
regionais.

Contudo, queremos destacar o bambu entre as demais culturas
agrícolas, como o amendoim, a soja, a cana-de-açúcar, o milho e o
café, pela potencialidade que apresenta, tendo em vista que o
incentivo a sua produção por meio de políticas públicas trará, sem
dúvida, conseqüências benéficas, podendo até chegar à criação de
novos pólos bambuzeiros, pois os móveis de bambu, quando
industrializados, são vistos com bons olhos no exterior, aumentando
assim a exportação, além de atender o principal objetivo nos dias
atuais, que é a criação de postos de trabalho.

Gostaríamos de citar aqui a Lei n° 13.965, de 27/7/2001, que trata
do incentivo ao cultivo do pequi - Pró-Pequi -, com resultado positivo,
tendo melhorado a vida em várias cidades do Norte do Estado,
conquistando espaço no agronegócio. A mesma coisa queremos fazer
com o bambu. Entre as inúmeras vantagens do bambu está a
pequena exigência em relação ao solo para seu cultivo.

O que se pretende é cativar o empresário, viabilizar a venda dos
produtos e consolidar o bambu no mercado como substituto de
materiais como madeira, ferro e alvenaria. Além disso, oficializar a
profissão de bambuzeiro e servir como instrumento de integração
entre as unidades produtivas.

Diante das dificuldades que atravessamos, iremos lutar até o fim
para que a economia prospere, para diminuir o fantasma do
desemprego e destacar Minas no contexto nacional.
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Ante o exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à
aprovação desta proposição, para a prosperidade do povo mineiro.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.747/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Cel. PM José Humberto de
Oliveira, Comandante da ea Região da PMMG, pelos relevantes
serviços prestados. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N° 2.748/2004, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Alexandre Silveira de Oliveira por
sua indicação para o cargo de Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 2.749/2004, do Deputado George Hilton, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Empregados
no Comércio de Juiz de Fora pelo transcurso do centenário de sua
fundação. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente
pelos Deputados Biel Rocha e Chico Simões. Anexe-se ao
Requerimento n° 2.735/2004, nos termos do § 2 0 do art. 173 do
Regimento Interno.)

Da Comissão de Administração Pública, solicitando seja realizado
seminário legislativo para discutir a política estadual de
cooperativismo. (- A Mesa da Assembléia.)

Questões de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Só para concluir meu pronunciamento,

pois solicitaram que constasse na ata o episódio da audiência pública
da Comissão de Direitos Humanos desta Casa, que tem sido
referência para as Assembléias Legislativas. A minha preocupação
baseia-se no fato de as pessoas virem à Assembléia e denunciarem.
Precisamos tomar cuidado para que as denúncias não vazem, pelo
menos até que sejam apuradas. Depois, justificar é difícil. Até
provarmos que nariz de porco não é tomada, as pessoas já foram
massacradas.

Por diversas vezes, vi pessoas sendo acusadas e, depois de um
levantamento, inocentadas, porque não havia nada contra elas.
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Preocupa-me a sua inocência ser provada somente depois de
serem denunciadas e automaticamente condenadas. Nesse caso, não
digo que essas pessoas denunciadas são inocentes, pois não as
conheço. Precisamos tomar precauções para que não ocorra injustiça
contra as pessoas citadas. Vi um menino de 13 anos que dizia: "As
minhas mulheres. Trabalho com 12 mulheres.". Ele era um agenciador
que obtinha 20% de comissão. Perguntei se não havia revolta ou se
alguém deu algum cano. Ele disse que realmente alguns não
pagavam. Depois a professora esclareceu, e o Deputado fez a sua
intervenção para evitar que ocorram as rixas e as brigas, ou seja,
justamente o que foi dito pelo Deputado Alencar da Silveira Jr. Essas
denúncias geralmente começam a ferver em época de eleição.

Logo, as Deputadas e os Deputados precisam ter cuidado, para que
tomemos os depoimentos, analisemos e encaminhemos ao Ministério
Público, à Polícia Civil, a fim de tomarem as medidas cabíveis. Assim
sendo, poderemos citar o nome dessas pessoas para que não sejam
condenadas antecipadamente. Obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, o assunto é de suma
importância. Informaram-nos que houve obstrução da BR-135, por
parte da população, no trevo do Morro da Garça. Trago esse fato ao
conhecimento dos companheiros desta Casa e de Minas Gerais,
porque o povo está cansado, e mais ainda nós, que, por várias vezes,
usamos a tribuna tanto desta Casa quanto do Congresso Nacional. O
Deputado Federal Athos Avelino tem-nos fornecido informações. Os
seus pronunciamentos são sempre na defesa da urgência, pois lá
ocorrem vários acidentes e perdas de vidas. Há recursos da CIDE
para as rodovias brasileiras, mas não se tomam providências.

Foi preciso que a Associação Comercial e Industrial de Curvelo, o
CDL de Curvelo e outros órgãos e a população interrompessem a
rodovia e fizessem uma desordem para chamar a atenção das
autoridades, a fim de promover o início das obras na BR-135.

Então, trago essa triste notícia, demonstrando o meu sentimento de
indignação. Mais uma vez, peço que essas obras se iniciem o mais
rápido possível. Não sei por que não se inicia, pois uma empresa já
ganhou a concorrência e a ordem de serviço já foi dada.

Deixo essa manifestação de apoio à obstrução realizada na BR-135.
Ela traz transtorno a quem trafega. Infelizmente, isso não deveria
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acontecer. Mas o povo não agüenta mais. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Com a palavra, pela
ordem, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, serei breve. Deixo
registrado o meu posicionamento sobre as atividades ocorridas ontem
em Ouro Preto, onde assistimos a vários discursos falando • de
liberdade.-Há 12 anos, freqüento a solenidade do dia 21 de Abril
nessa cidade. Pela primeira vez, vejo tanta truculência e impedimento
às manifestações.

Os ônibus do PMDB Jovem, que lá estava manifestando-se a favor
da liberdade, da democracia e dos governos, foram impedidos de
chegar a Ouro Preto, detidos a 30km da cidade. Ônibus de outras
entidades, como Sind-UTE e CUT, não puderam passar. Mas, quando
eram os ônibus contratados pelo PSDB, diziam para a polícia 'este é
nosso, pode passar". Quando reclamamos, a polícia disse que
aqueles ônibus já haviam sido vistoriados.

Na verdade, foi um cerceamento de manifestações jamais visto em
Ouro Preto. Nem o ex-Governador, hoje Senador Eduardo Azeredo,
que mais sofreu com as manifestações em Ouro Preto, impediu-nos
de manifestar como fizeram ontem. Deixaram-nos mais revoltados
justamente os discursos sobre liberdade, pois não tivemos liberdade
de manifestação. E estávamos nos manifestando a favor do Governo.
Queríamos dizer que confiamos e queremos um bom Governo, mas
fomos impedidos. O PMDB Jovem só chegou no final.

Hoje colocaremos na porta da Assembléia todas as faixas impedidas
de serem expostas na solenidade de ontem.

Lamentavelmente, estamos vivendo uma ditadura jamais vista em
Minas Gerais, em que a imprensa não pode divulgar nada contra o
Governador, em que não pode haver manifestação. O Governador vê
faixas do PT e manifestações das donas-de-casa e revoga uma lei
com medo! A lei foi aprovada e discutida, eu mesmo disse que era
uma lei nova e que não iria pegar, como não pegou. Estão tentando
desgastar o parlamento. Isso é ditadura, alerto os Deputados! O que
vimos ontem precisa ser repensado por todos nós nesta Casa. A
imprensa não divulgou nada, só mostrou os artistas da Globo.
Passaremos um "e-mail" para todos os artistas que ontem se
manifestaram pela liberdade, pois fizeram um belo discurso, mas não
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tivemos liberdade. Tivemos a ditadura impondo a não-chegada
dos manifestantes a Ouro Preto, o que jamais aconteceu antes, mas
está acontecendo neste Governo.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, senhores que trabalham nesta Casa e estão
sintonizados com a TV Assembléia ou com nossos microfones, caros
telespectadores, no ano passado, no findar dos trabalhos, chegaram
nesta Casa projetos que devem ser votados de afogadilho, para que
não tenhamos tempo de examiná-los com cuidado. Com  o cansaço de
um ano parlamentar, com vontade de passar o Natal em casa,
apressados para que os trabalhos terminem logo, chegaram os
projetos mais complicados para votação. Não foi a primeira vez que o
Governo fez isso, mas espero que seja a última.

Foi assim que, no findar do ano de 2003, esta Assembléia aprovou a
chamada taxa de incêndio, que de taxa não tem nada - é um imposto.
A taxa de incêndio foi aprovada nesta Casa com 51 votos a favor, 20
votos contrários e 6 ausências. Resultado: no dia 29 de dezembro, o
Governador Aécio Neves sancionou o projeto que se tornou uma lei e
tem causado preocupação e aborrecimento a tantas pessoas. No dia
3/1/2004, o Bloco PT-PCdoB entrou com uma ADIN no Tribunal de
Justiça para que aquela lei fosse revogada.

A lei era inconstitucional e estava sendo chamada de taxa de
incêndio. A taxa refere-se a um serviço público especial, prestado
individualmente a qualquer cidadão. Paga-se uma taxa quando se vai
ao correio enviar uma carta ou a um cartório requerer um documento.
Portanto, taxa refere-se a serviço individual, significa prestação de
serviço.

O imposto é cobrado de todos os cidadãos. Logo, não se pode
escolher quem deve ou não pagá-lo. Dessa forma, criou-se, nesta
Casa, um imposto sobre outro já existente. Segurança pública é direito
de todos e dever do Estado. Não poderíamos aceitar que mais um
imposto fosse cobrado dos contribuintes deste Estado.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Querida Deputada Maria
José Haueisen, ontem foi praticamente um dia de silêncio. Onde se
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cultuava a liberdade e no dia em que se discutia uma forma de se
dizer "sim" ou "não", aconteceu um dos maiores atos de violência
contra a liberdade por que tanto lutou o nosso partido, o PMDB.
Porém, ontem, esse mesmo partido teve sua liberdade cerceada, pois,
na barreira, um Vereador do PSDB determinava quais ônibus podiam
descer e quais não podiam. Destarte, ontem, o PMDB teve silenciado,
não 1 minuto, mas um dia, aquele em que se comemorava as Diretas
Já e a liberdade. Houve esse silêncio. Por isso, cara Deputada, deixo
minha manifestação de repúdio ao fato ocorrido em Ouro Preto,
ontem. Foi um ato absurdo, de ditador. Obrigado, Deputada.

A Deputada Lúcia Pacífico (em aparte)* - O assunto de que trata V.
Exa., neste momento, é pertinente. Trata-se da lei da taxa de
prevenção de incêndios, contra a qual votei na Comissão de Defesa
do Consumidor. Ontem tivemos uma surpresa. Parabenizamos o
Governador do Estado, uma vez que, diante das inúmeras
reclamações e queixas da população, das donas de casa, suspendeu
por um ano a cobrança das pessoas físicas, das residências.
Obrigada.

A Deputada Maria José Haueisen - Obrigada, Deputada Lúcia
Pacífico. Com todo o respeito que lhe devo, teríamos de parabenizar o
Governador se ele não tivesse mandado a proposta para a
Assembléia Legislativa e se não tivesse criado essa taxa, que causou
dor de cabeça a tantas pessoas.

Quando percebeu que a proposta do PT e do PCdoB estava no
Ministério Público, no Tribunal de Justiça, objetivando revogá-la, para
se salvar, concedeu como benesse seu cancelamento. E mais: uma
lei é ou não é cumprida. Ou seja, não podemos cumpri-Ia pela
metade. Todavia, o Governador, nesse caso, determina que as
pessoas físicas não precisam pagar, somente as pessoas jurídicas.
Assim, nós, pessoas físicas, estamos liberados neste primeiro ano.
Ora, Deputada, a lei não propõe isso. O Governador não poderia
estipular isso. Ou a lei é para todos ou não é para ninguém.

Ele poderia ter retirado o projeto, reconhecendo o seu erro ainda no
ano passado. Agora quando S. Exa. se viu pressionado por muitas
pessoas que telefonaram, mandaram cartas, conhecedoras da
jurisprudência criada no Estado do Ceará, onde essa mesma taxa foi
cancelada, ele retirou. Não se trata de concessão, de favor, de
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benesse, é resultado de pressão.

Infelizmente, muitas vezes gastamos as nossas energias, o nosso
tempo, o nosso esforço para recuperar coisas erradas de outros. Dou
graças a Deus, pois iremos ficar livres dessa taxa. Tenho certeza de
que mesmo que o Governador não perdoasse ou adiasse por um ano
acobrança da taxa; o Ministério Público faria isso para todos.

No princípio deste ano, encaminhamos pedido ao Tribunal de
Justiça para considerar essa lei inconstitucional. Conhecemos a
morosidade da justiça e, por isso, procuramos o Dr. Nedens, o
Ministério Público, para agilizar o que está sendo proposto, uma vez
que o boleto já chegou a nossas casas dando prazo de pagamento
até o dia 26 deste mês.

Já falei para a minha cidade, a todos que escutam meu programa de
rádio, soltamos panfletos em vários lugares e faixas por todo lado
pedindo que o povo não pague. Não é uma insurreição ou derrama.
Não queremos fazer isso. Estamos apenas mostrando a injustiça que
foi feita. Se isso não tirou o meu sono nem o seu, porque temos
conhecimento dos nossos direitos, esse imposto abusivo tirou o sono
de muita gente. Imagine uma pessoa pobre que tem uma casa de
10m2, que tem o dinheiro contado para pagar a luz, a água, o feijão e
o arroz e de repente chega a cobrança de mais uma taxa. Muitas
vezes ela fica sem saber, por que não procurou o Corpo de
Bombeiros, não sofreu nenhum problema nem foi vítima de enchente.
Por que deveria pagar uma taxa que não deve?

Lamentamos a atitude do Governador, que agora não teve outro
jeito. Mas S. Exa. poderia esperar que o Ministério Público proferisse
sua decisão. Fiquei surpresa com a sua comunicação de suspensão
da cobrança da taxa por um ano. Está parecendo que ele fez uma
concessão, um ato de bondade. Na verdade, foi uma maneira de
escapar daquilo que o Ministério Público, com certeza, há de
determinar, porque já aconteceu fato semelhante no Ceará. Não
queremos pagar novos impostos. Essa taxa é indevida.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Nobre companheira e
Deputada Maria José Haueisen, quero lembrar o que o nosso Bloco
PT-PCdoB fez para impedir a votação e a aprovação dessa lei que
estabeleceu a taxa de incêndio. Na época, discutimos e tentamos de
todas as maneiras convencer o Governo e os Deputados governistas
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da ilegalidade da cobrança da taxa. Fizemos obstrução e
finalmente votamos contra, porque sabíamos o que de fato
aconteceria.

Quando as pessoas começaram a receber os boletos, ficaram
indignadas. Tenho fatos concretos. Em Betim, onde resido, estava à
noite numa celebração da: missa com mais de mil pessoas. De
repente, na homilia, o padre começou a falar contra a taxa de
incêndio, pedindo que o povo procurasse os Deputados para pedirem
ao Governador a revogação da taxa.

Ontem, participei do encontro das CEBs, no Barreiro, onde estavam
mais de mil pessoas. Houve uma verdadeira briga para se ter acesso
a uma cópia do boletim, porque todos esperavam esclarecimentos e
estavam indignados.

Não se trata de oposição ao Governador, mas de uma situação real
do povo mineiro, que não tem condições de pagar sequer as contas
de água, luz e telefone, tendo, muitas vezes, esses serviços cortados.
Logo, é impossível criar mais taxas. Cumprimento-a pelo
pronunciamento.

A Deputada Maria José Haueisen - O ditado popular diz que do
limão fazemos uma limonada, transformando o que era azedo em algo
agradável. Fatos como esse nos fazem crescer, ao lado do povo, que,
por sua vez, se torna mais consciente da necessidade de se organizar
e reivindicar seus direitos. Individualmente, ninguém se livraria dessa
taxa, que, na verdade, é um imposto. A partir do momento em que
trabalhamos em bloco e o povo se organiza, criticando a situação,
conseguimos mudanças.

Temos a garantia de que os problemas sociais só são resolvidos a
partir do momento em que se tornam problemas políticos. Essa
cobrança foi para essa esfera. Ao dizer político, não me refiro
especificamente a partidos, mas aos sindicatos, organizações e
movimentos populares que reclamaram e discutiram.

A Deputada Marília Campos (em aparte)* - Lembro que a indignação
da sociedade permanece, pois o recuo do Governador, ao suspender
a taxa para pessoa física, é parcial, pois foi pelo prazo de um ano.
Isso significa que daqui a um ano, após o processo eleitoral, ela pode
retornar. Todos perceberam claramente a motivação do recuo, que
não foi para fazer justiça, mas pelo medo da proximidade das
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eleições.

Além disso, a taxa permanece para os comerciantes, que ficam três,
quatro dias sem a entrada de um cliente. E agora têm que arcar com
mais uma taxa, que, além de alta, não pode ser parcelada. Espero
que a indignação, que permanece, seja suficiente para fazer com que
o Governador revogue essa lei para pessoa jurídica e física. Obrigada.

A Deputada Maria José Haueisen - Espero que isso ocorra o quanto
antes e confio no Ministério Público. Essa cobrança há de ser retirada
de nossas costas. Que o Governador tenha a generosidade de recuar
totalmente. Não por um ano; para sempre. Que tire das costas dos
empresários, que estão em dificuldades, essa cobrança. Há boletos
de até R$1.500,00 chegando para pequenas e médias empresas
localizadas em áreas maiores.

E doloroso o sofrimento imposto às pessoas, a angústia dos
cidadãos que estão acostumados a pagar suas contas em dia e a ser
corretos em seus negócios. Por isso digo que das dificuldades tiramos
possibilidade de crescimento. O povo está organizando-se e tomando
conhecimento da situação, para sair vitorioso; por isso, também hoje,
às 16 horas, estaremos na Praça Sete, buscando discutir esse
assunto e alertar a população. Por ali passa uma multidão de
pessoas. Algumas pararão, outras continuarão, mas todos saberão
que estaremos tratando de assunto relacionado com incêndio.
Ninguém gostaria de morrer queimado pagando conta tão alta em sua
casa!

A Deputada Lúcia Pacífico (em aparte)* - Concordo com as palavras
da Deputada Maria José Haueisen, mas nem por isso deixamos, na
condição de donas de casa e de membros de família, de considerar
boa a suspensão da taxa por um ano. Isso não quer dizer que daqui a
um ano reivindicaremos novamente. Deputada Maria José Haueisen,
o gargalo maior está sobre as famílias, não tenha dúvida, pois o
orçamento doméstico está bastante estrangulado, e as pessoas não
tiveram aumento salarial. De fato, foi bom, sim. Sei das centenas de
reclamações recebidas no movimento, não apenas de Belo Horizonte,
mas de todo o Estado.

Pode tratar-se de uma sobretaxa, um imposto, mas, no final de
1992, apresentamos ação cível pública sobre a questão da taxa de
iluminação pública e ganhamos no STF. Assim, foi retirada a cobrança
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dessa taxa; porém, no apagar das luzes, em dezembro foi votada
no Congresso a questão de que os municípios poderiam cobrá-la.
Qual foi a posição do Executivo de Belo Horizonte, do PT?
Imediatamente passou a cobrá-la. Isso é um absurdo, pois a
arrecadação é enorme! Além de o consumidor pagar a conta da luz
que gasta, tem de pagar a da iluminação das ruas! isso é, de
competência das Prefeituras, não dos usuários. Ou seja, às vezes,
com o PT é assim: "Diga o que eu digo, mas não faça o que eu faço".
Utiliza, portanto, dois pesos e duas medidas. V. Exa. que me
desculpe.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Sr. Presidente, faria
pronunciamento elogiando a Deputada Lúcia Pacífico por ter votado
contra, na Comissão de Defesa do Consumidor, mesmo que não
tenha votado no dia contra o que tanto precisávamos, para podermos
derrubar a taxa. Infelizmente terei de discordar da nossa colega. A
questão da cobrança de taxa de iluminação teve de ir ao Congresso,
pois o Supremo entendeu que se tratava de um imposto, exatamente
a mesma argumentação que fazemos aqui hoje. Apenas o Congresso
pode instituir imposto, por meio de lei, portanto, federal. Isso foi feito.
A partir de então, não apenas o Município de Belo Horizonte,
governado pelo PT, mas todos os outros, passaram a cobrar taxa de
iluminação pública. O que antes era inconstitucional passou a ser
constitucional, porque o Congresso assim o definiu. Usamos a mesma
argumentação agora para questionar a taxa de incêndio. Ganharemos
na justiça, mesmo em relação à do comércio. Queremos que o
Movimento das Donas de Casa não fique contra a nossa ação. A "taxa
do Nero" não precisa ser parabenizada, o Governador não precisa
adiar a sua cobrança, pois essa taxa tem de ser extinta.

A Deputada Maria José Haueisen tem razão. A Assembléia
Legislativa deveria ficar indignada com a atitude do Governador, que
enviou o projeto de lei e forçou a base de Governo a votar
favoravelmente. Grande parte dos Deputados da base de Governo
eram contrários. Bancando o bonzinho, o Governador suspende a
taxa e sai da jogada. Os Deputados da base do Governo são os
culpados pela criação da taxa? O principal culpado é o Governador
Aécio Neves, que poderia ter vetado, mas sancionou. Ele poderia não
ter enviado as boletas, mas as enviou.
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O Governador afirma que a situação econômica do País não

permite cobrar, mas as boletas chegaram a menos de uma semana.
Será que mudou tanto assim ou o que mudou foi o repúdio do povo
brasileiro? O Governador não pode atribuir ao parlamento a culpa pelo
que ele quis criar e forçou para ser criado.

Infelizmente não vi a Deputada, que luta pelas causas do direito do
consumidor, fazer obstrução, movimento para barrar a taxa. Nós a
fizemos. Colocamos faixas onde pudemos, aliás, faixa é a única forma
de comunicação que estamos tendo com o povo. Infelizmente uma
parte da imprensa está proibida de falar sobre alguns assuntos.
Concordo com o Deputado Antônio Júlio quando ele diz que a
ausência de liberdade da imprensa é uma verdadeira ditadura.

O Governador quer controlar a imprensa e quer que ela jogue a
culpa na Assembléia. Como se ele não tivesse nada que ver com essa
taxa! Não se pode suspender a taxa para cobrá-la depois das
eleições.

Lutaremos até o fim. Pediremos ao Tribunal de Justiça que faça o
julgamento. Entraremos contra todas as taxas de segurança pública.
Queremos a assinatura da associação das donas de casa contra
todas as taxas que o Governador obrigou a Assembléia a votar no
final do ano passado. Nós, do PT, votamos contra, pois, conforme
decisão do Supremo Tribunal Federal no Ceará, são inconstitucionais.
Foi uma vitória do nosso povo, que se indignou, da bancada de
oposição e dos poucos Deputados que se dignaram vir aqui e ficar
contra o Governo.

Dou razão, portanto, aos que protestam e não concordam com o
Governador, que diz que o Legislativo é o culpado pela taxa injusta,
ilegal e inconstitucional que ele criou.

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, lamento esse
painel, cuja finalidade desconheço. Estou sem saber do meu tempo.
Acabou? Desculpe-me, mas não pude controlá-lo. Portanto, encerro
aqui a minha fala. Em outra ocasião, abordarei outro assunto.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro

Leão.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, estamos aqui, mais uma vez, para refletir
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sobre este momento da vida de Minas Gerais, dos mineiros e do
nosso País. Talvez pudéssemos trabalhar na tentativa de responder a
uma pergunta. Estamos no final do século XVIII, época da
Inconfidência.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas,:de que lado estaria o Governo de
Minas? De que lado estaria o Sr. Governador de Minas Gerais?. Do
lado daqueles que se revoltaram contra a exploração e os impostos
escorchantes ou daqueles que estavam do lado da coroa?

Este é um momento importante para refletirmos. Os belos discursos
são feitos; as homenagens, realizadas; e as estátuas, celebradas nas
praças públicas. Qual é a prática? Parece-me que continua a existir
um abismo entre o discurso e a prática.

De que lado estariam essas pessoas que hoje falam nas praças
públicas, nas celebrações do 21 de Abril? Vamos refletir sobre o
momento e analisá-lo. Neste momento da história do Brasil, já no
terceiro milênio, já no séc. XXI, Deputado Chico Simões, o Sr.
Governador do Estado decide cobrar taxas por serviços que o Estado
não presta e depois resolve renunciar a elas por oportunismo eleitoral.
Há em tudo isso um paradoxo tão grande, que quer o Sr. Governador
do Estado, Deputado André Quintão, ser celebrado agora como
generoso, como bonzinho, como alguém que vai fazer um benefício
para a sociedade, para o povo sofrido do Estado, ao retirar - ou adiar
por um ano - a taxa - ou um pedaço dela -, porque se cobram outras
no comércio e na indústria. Ao final, quem paga? Somos todos nós.
Quem paga é o povo.

O que está acontecendo? Quem está de parabéns no momento?
Aqui estamos cumprindo o nosso dever constitucional de
representantes do povo. Quem está de parabéns é o povo, que se
mobilizou e reagiu e que não se calará porque a taxa será adiada por
um ano. Estou convencido de que nós aqui e o povo em todos os
cantos do Estado estaremos sempre denunciando atos arbitrários de
governantes que querem, cada vez mais, sacrificar o povo.

Não podemos e não vamos admitir essa situação. Seremos
vitoriosos também no próximo ano. Essa taxa não apenas será
adiada, será eliminada.

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, há uma outra questão que foi
aqui levantada e é muito grave. Deputado Elmiro Nascimento, muitas
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vezes fazemos uma denúncia consistente. Não estamos
assistindo apenas a uma denúncia vã. E fato que a imprensa, neste
momento da história de Minas, encontra-se amordaçada pelo poder
econômico, pelo poder do Governo central, pelo poder político, pela
influência do Governador. Será realmente por isso?

O Governador tem responsabilidades frente ao silêncio e à omissão
de nossa imprensa, mas é grave o fato de a imprensa calar-se. Não
há apenas um ato de arbitrariedade, invasão ou opressão do Poder
Executivo sobre a mídia. Há também um ato de covardia da mídia ao
calar-se diante da grave situação que vivemos.

Sou defensor da mídia e venho aqui hoje, Srs. Depuados e Sras.
Deputadas, senhores e senhoras jornalistas, para denunciar um fato
grave em que o Poder Judiciário extrapolou seus limites
constitucionais. Em minha terra, Uberaba, um Juiz determinou o
fechamento de um jornal por dois dias, alegando que esse jornal
estava praticando uma irregularidade perante a justiça eleitoral, ao
publicar uma entrevista com um candidato do PSDB. Ressalto que o
candidato não é do PMDB nem do PT nem de qualquer partido da
esquerda.

O Juiz determinou o fechamento do jornal, extrapolando seus limites
constitucionais, e está promovendo, em Uberaba, por força judiciária e
por arbitrariedade, uma ação que, de forma diferente, também é
executada neste Estado, calando-se um jornal por publicar uma
entrevista.

Não estou aqui para defender os donos dos jornais, que conhecem
bem as minhas diferenças, mas para dizer que, neste momento da
história de Minas e do Brasil, cumprindo uma fala do Presidente eleito
Tancredo Neves, o outro nome do nosso Estado é liberdade. Para
cumprir essa determinação cívica e essa fala do nosso ex-Presidente
da República, não podemos admitir que a imprensa seja silenciada
diante do poder econômico e da arbitrariedade de Juízes, quaisquer
que sejam. Temos de levantar a cabeça e reagir para defender o
estado democrático de direito e de justiça, senão acontecerá o que o
povo já está querendo, por falta de informação, por falta de educação
e por falta de atendimento às suas esperanças mais profundas. O
povo deseja o progresso do País e quer vê-lo prosperar, mas não está
conseguindo isso com a democracia, como se ela existisse no Brasil,
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ou seja, a possibilidade de construir algo melhor e de sair dessa
situação, desse pantanal de sofrimento.

O povo merece mais, e estamos sendo desafiados com relação a
isso. Nós, da Assembléia Legislativa, do Judiciário e do Executivo, e
cidadãos comuns, estamos sendo desafiados, neste momento da
história do:Brasile de Minas, cujo outro nome é liberdade, a construir
a democracia e a mostrar que ela é o espaço para vencermos a
corrupção, os privilégios e o coronelismo que ainda existem.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado
e companheiro Adelmo Carneiro Leão. Parabéns pela sua fala.
Sempre que ocupa esta tribuna, aprendemos e refletimos muito com a
sua maneira de expor, clara e contundente.

Lastimavelmente, tendo Tancredo Neves proferido essa frase,
atualmente o seu neto amordaça a imprensa e contribui para que a
democracia não seja praticada. Não é importante apenas o ato de
votar. O cidadão tem também o direito de ser informado. Isso é
fundamental para a democracia. Em Minas Gerais, há a total
desinformação do que acontece no Governo, e utilizam-se da mídia
para veicular o que não é real para os eleitores e para os contribuintes
do Estado.

Não podemos aceitar que o Governador se mostre como bonzinho,
contrariando o que disse no início do seu Governo. Esta Casa também
é responsável por todas as taxas criadas no ano passado. Aécio
Neves disse que provocaria um choque de gestão com uma reforma
administrativa, a fim de não continuar insistindo na falta de criatividade
de aumentar as taxas. Agora, ele aparece como o bonzinho, isentando
momentaneamente a cobrança da taxa de incêndio para as
residências. Não podemos concordar com isso, pois teria de,
imediatamente, isentar também a classe empresarial dessas taxas,
pois gera emprego e passa por uma dificuldade enorme. Essa taxa é
injusta, imoral e ilegal.

Deputado Adelmo Carneiro Leão, o mais grave é que, no bojo das
propostas tributárias, o Governador, atendendo à pressão da
MINASPETRO, diminuiu o ICMS dos revendedores de óleo diesel de
18% para 12%. Foi criado um termo, em que a MINASPETRO se
comprometeu a gerar 6 mil novos empregos, reativar 200 postos de
gasolina, diminuir o valor do óleo diesel para o consumidor e aumentar
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significativamente a venda, elevando-se a receita.

Infelizmente, em audiência pública, os técnicos da Secretaria da
Fazenda afirmaram que nenhum emprego foi criado, que não houve
diminuição do preço do óleo diesel para o consumidor, que não foi
reativado nenhum posto - mais um foi fechado - e que o Estado deixou
de receber R$1 50.000.000,00 de agosto até hoje, ou seja, cinco vezes
mais do que essa taxa que está sendo jogada em cima do
contribuinte.

Essa é a reflexão que precisamos fazer. Nessa questão da taxa, o
povo teve acesso à informação, mas o que há escondido, às vezes, é
mais grave. Portanto parabenizamos V. Exa. e chamamos a imprensa
a contribuir, para que possamos democratizar as informações. Aí, sim,
poderemos sonhar com uma sociedade justa e democrática.
Obrigado.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* Deputado Adelmo, ouvi
atentamente o seu discurso. Foi uma indelicadeza interrompê-lo
porque tinha bastante conteúdo, especialmente neste momento em
que vivemos. V. Exa. afirmou que Tancredo Neves gritou pela
liberdade. Hoje, ele deve estar bastante envergonhado. Aqueles
bonecos que estavam lá representando a democracia e as Diretas Já
devem estar de cabeça afundada dentro dos seus caixões, devido ao
ocorrido ontem em Ouro Preto. Foi realmente um fato lamentável e
não divulgado. Não tivemos a oportunidade de fazer manifestações
pacificas para lembrar das Diretas Já. Não queríamos colocar-nos
contra nenhum Governo, mas mostrar o nosso apoio ao movimento
Diretas Já. Fomos impedidos de fazê-lo, não sabemos por ordem de
quem. Não culpamos a Polícia Militar, que certamente cumpriu ordens
de alguém.

Gostaria de dizer-lhe, Deputado Adelmo, que o problema das taxas
tem de ser revisto. Desde o começo, critiquei esse assunto e avisei
sobre tudo o que ocorria. E eu era chamado de oposição. Quando
fazia discursos e discutia essa questão, ligavam para o Governo e
diziam-lhe que o Deputado Antônio Júlio estava fazendo oposição. E
houve isso que estamos vendo. Informamos a todos que hoje nós, do
PMDB, apresentamos a esta Casa projeto de lei que revoga todos os
artigos que tratam da taxa de incêndio, que passou a ser
irresponsável. O Governo não tem autoridade para cobrá-la de quem
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quer que seja. Esperamos contar com o apoio da Bancada do PT
e com o de outros Deputados que foram julgados pela opinião pública,
pela revogação de parte da lei. Tomamos essa medida porque o
Governo do Estado de Minas Gerais não tem autoridade, neste
momento, para falar em taxa de incêndio. Obrigado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Agradeço a sua intervenção,
Deputado Antônio Júlio. Essa será uma luta desta Casa. Estou seguro
de que a Assembléia de Minas, diante dos fatos noticiados hoje, de
que é a grande responsável pela questão das taxas, irá posicionar-se
de maneira objetiva, clara e transparente para a sociedade. De fato,
uma Assembléia que responde pelos interesses do Executivo, que se
submete a ele e é subserviente a outro Poder, também está envolvida
e deve dar essa resposta. Neste primeiro momento, ela deve
posicionar-se diante do povo mineiro. Podemos concordar com as
taxas e manifestar essa decisão publicamente - e esta Assembléia
Legislativa, na sua maioria, fez isso. Cabe-lhe, agora, dizer se agiu
por mando, ordem, determinação ou solicitação do Governador, ou se
foi por suas próprias convicções. Aí, poderá aproveitar a proposta do
Deputado Antônio Júlio ou, se não concordar com ela, dizer que
construirá outro caminho. Este é o espaço plural, do debate, da
discussão, da reflexão e da construção, juntamente com a sociedade.
Este é o momento oportuno para ajudarmos a fazer democracia no
País. Caso contrário, perderemos a grande oportunidade de ser,
segundo o preceito constitucional, um Poder independente.

Agradeço ao Presidente e aos Deputados a paciência. Sei que o
Deputado Alberto Pinto Coelho nos solicitará aparte, mas, em vista do
limite de tempo, não poderemos concedê-lo. Tenho a convicção de
que poderemos continuar este debate hoje e nos próximos dias.
Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira.
• Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Deputado Mauri Torres;

Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Inicialmente, o que me traz a esta
tribuna é um fato triste para Minas Gerais e para o Brasil, já
comentado pelo Deputado Doutor Viana, que diz respeito às nossas
BRs.

No início do ano passado, quando assumimos a Comissão de
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Transporte, Comunicação e Obras Públicas, fizemos, juntamente
com o Ministro Anderson Adauto, um cronograma de visitas às
estradas de Minas Gerais. Estivemos em várias cidades e fizemos
várias audiências públicas. Ficou acertado que as BRs 135, que liga
Montes Claros a Belo Horizonte, 365, que liga Montes Claros ao
Triângulo e a São Paulo, e 251, que liga Montes Claros à BR-116, da
Bahia, seriam recuperadas e restauradas. A BR-365, que já tinha
contrato, teve efetivada sua recuperação, mas somente no trecho
próximo à cidade de Pirapora. Dentro dessa mesma BR, quatro outros
trechos que não tinham contrato não foram recuperados. O Ministro
mandou fazer a licitação das BRs que não tinham contrato. No mês de
julho foram abertas e aprovadas as propostas de projeto: o dinheiro
seria do Banco Mundial, a licitação, aberta nos meses de novembro e
dezembro, foi internacional. As empresas que venceram a licitação
estavam aptas para iniciar as obras, porém houve um atraso no Banco
Mundial. No dia 13 de março, antes de sair do Ministério, o Ministro
Anderson Adauto esteve em Montes Claros e deu a ordem de início
das obras, assinando o empenho para as Construtoras VISAN,
CONSERVA e Sucesso, esta última do Piauí. As empresas receberam
a ordem de início, segundo informação do DNIT, receberam os 20% a
que têm direito para a mobiliação inicial, e, agora, um entendimento
feito na Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias -
ANEOR - determinou que não será iniciada nenhuma obra, porque o
DNIT deve 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. Embora haja o recurso e a
ordem de início, não iniciarão as obras porque querem pressionar o
Ministro dos Transportes e a área financeira do Governo. Estiveram
com o Ministro José Dirceu e o Ministro Anderson Adauto, e foi
prometido um prazo para pagar os seiscentos e poucos milhões. Não
foram pagos. A própria ANEOR esteve com o Ministro Palocci, que
também prometeu que faria o pagamento, e não pagou. Essa questão
vem se arrastando há quatro meses. Hoje, na cidade de Curvelo, essa
BR foi obstruída. Sou a favor dessa obstrução porque o povo está
cansado. Estamos levando de 8 a 10 horas para chegar a Montes
Claros, e vidas já foram ceifadas.

Infelizmente, o Governo Federal não libera recursos ao Ministério
dos Transportes. Houve entendimento, mas nada aconteceu. Há duas
horas, o trecho da rodovia próximo a Curvelo ficou congestionado.
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Elaborei requerimento para que estejam presentes na próxima

reunião da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas,
terça-feira, o ex-Ministro Eliseu Resende, autor da CIDE, o Presidente
e o Vice-Presidente da ANEOR e o Presidente do SICEPOT. Assim,
pressionaremos, não o Ministério dos Transportes, pois houve muito
esforço, mesmo do DNIT, mas o Ministério dà Fazenda e a Casa Civil,
já que a questão é financeira. O Presidente deve sensibilizar-se com o
que está acontecendo no País, especialmente com a situação das
estradas.

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Ouço atentamente o
pronunciamento de V. Exa. Várias vezes usei a tribuna para
manifestar o descontentamento com a situação da nossa região,
praticamente vizinha da sua. A BR-365, tão importante pela produção
da região, infelizmente se encontra em situação precária.

Se não me engano, por três vezes o Ministro Anderson Adauto
esteve na nossa região, prometeu a todas as lideranças que, na
semana que vem, começaria a obra na BR-365. Entretanto não
aconteceu nada. O Governador Aécio Neves sensibilizou-se com o
discurso do PT, representando o clamor do povo, e suspendeu a taxa
de incêndio. Por que o Governo Federal cobra, como nunca
aconteceu no País, grande número de taxas e impostos? Está
desviando o dinheiro. Por que não promove investimentos nas
estradas com os R$1 0.000.000.000,00 arrecadados com a CIDE? Isso
é ilegal e imoral. Em vez de o Governo do PT sensibilizar-se, como fez
o Governador Aécio Neves, está desviando os recursos arrecadados.
E quem sofre somos nós, mineiros, pois o Estado tem a maior malha
rodoviária do País. Por que desviam os recursos da CIDE, criada para
reconstruir nossa malha rodoviária, uma das piores do País? Quem
perde é o Estado, o País e o povo. Obrigado.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Parabenizo V. Exa. por
suas palavras. Assim como o metrô de Belo Horizonte, a BR-135
tornou-se novela. Denunciamos várias vezes que vidas são ceifadas
nessa rodovia. Em Montes Claros, em Curvelo e em Minas Novas,
realizamos reunião com o ex-Ministro Anderson Adauto. Aprovamos
requerimento na Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas para realizarmos visita ao local, e convidei o atual Ministro
para irmos não de helicóptero nem de avião, mas de carro para que
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ele constate a situação precária em que se encontra essa rodovia.

Alertamos aqui para o que está havendo hoje. Houve
aproximadamente 12km de paralisação, começando no Trevo de
Morro da Garça. Pararam Corinto, Curvelo e as cidades próximas,
alertando para a situação da BR-135.

Tentei falar por várias vezes, Deputado Gil Pereira, durante esta
semana e o mês passado, com o responsável pelo DNIT-MG,
Alexandre Silveira, que é do nosso partido e será sabatinado no
Senado, pois assumirá a direção geral do DNIT. Hoje, pela manhã,
conversei com nosso Presidente Nacional, Waldemar da Costa Neto,
que agendará uma reunião com o Ministro na terça ou na quinta-feira,
para tratarmos da liberação dos recursos para a BR-135.

Conversei também, hoje, com o Dr. Túlio, responsável pela
Construtora Sucesso, o qual já está morando em Curvelo, para
providenciar o canteiro de obras. Mas essa dificuldade das
construtoras, pelo fato de não terem recebido 2001, 2002 e 2003,
acaba prejudicando famílias, pois pessoas estão morrendo na BR em
razão dessa falta de pagamento.

Então, alertamos que Montes Claros, Corinto, Augusto de Lima,
Buenópolis, Curvelo fariam essa paralisação. Esse é um início de
mobilização das cidades que cortam a BR-135, em razão do descaso
com ela.

Estão de parabéns os organizadores, o Presidente da CDL de
Curvelo, que fizeram essa mobilização. Estive, ontem, em Morro da
Garça. Cheguei hoje, 1 hora da manhã. Levamos ao conhecimento do
Prefeito e dos Vereadores que a obra já estava licitada e ganha,
precisando, portanto, só da ordem de serviço para ser iniciada. Muito
obrigado.

O Deputado Gil Pereira - Agradeço o aparte, Deputado Célio
Moreira.

Como V. Exa. muito bem disse, as empresas já estão nos locais e,
ao mesmo tempo, mobilizadas. Agora, há um movimento da ANEOR,
de todas as construtoras do Brasil, que estão falando que não
iniciarão nenhuma outra obra se o Governo Federal, o DNIT, o
Ministério do Transportes não lhes pagar o que lhes é devido.

Ressalto aqui o empenho do Ministro Anderson Adauto, dizendo que
esse dinheiro, especificamente, já está reservado. As construtoras,
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segundo o DNIT, receberam os 20% para a mobilização. O que há
é esse movimento da ANEOR, em nível nacional, em que as
construtoras têm um acordo de que não iniciarão as obras enquanto
não receberem os recursos devidos dos anos de 2001 a 2003. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
gostaríamos de fazer algumas contestações de questões tratadas da
tribuna.

Primeiro a Deputada Maria José Haueisen comete um equívoco
quando diz que o projeto das taxas chegou no final do ano para ser
votado "a toque de caixa". Existe já uma emenda constitucional
proibindo que qualquer projeto seja apresentado três meses antes.
Então, ele entrou no prazo certo para ser debatido e discutido. Não foi
"a toque de caixa".

Em segundo lugar, gostaria de dizer que o caos assumido pelo
Governador Aécio Neves em Minas Gerais, com um déficit de
R$2.400.000.000,00, com o Estado todo desestruturado, fez com que
ele tomasse a seguinte decisão: deixamos a insegurança do incêndio
ou fazemos alguma coisa. Nem escada Magirus, se não me engano, o
Como de Bombeiros tem. Aliás, parece-me que tem uma, mas que
não está funcionando. Então, a dificuldade estava exatamente nessa
questão. Certamente o Governador, com a sua equipe, foi pesquisar
se em outros lugares essa taxa era cobrada e como o era.
Descobrimos que no Piauí, administrado pelo Wellington Dias, do PT,
é cobrada; em São Paulo, da Prefeita Marta Suplicy, também o é.

Também cobra-se essa taxa em Campinas, Santo André, Diadema,
Franca, Ribeirão Preto, Botucatu, Catanduva, Fernandópolis e São
Paulo, todas administradas pelo PT.

Não há risco de o Supremo acolher a ADIN, em Minas Gerais.
Tentou-se derrubar a taxa cobrada pela Prefeitura de Santo André,
que foi administrada pelo falecido Celso Daniel, do PT, por meio de
ADIN, mas o Supremo deu ganho de causa à Prefeitura, porque o
Prefeito tomou determinados cuidados.

Neste momento, sabemos que nenhum governante nem parlamentar
quer votar qualquer imposto ou aumento de taxa, porque conhece as
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dificuldades do povo. Porém, há momentos em que temos de
escolher entre o risco grave de uma ameaça, uma catástrofe, um
incêndio descontrolado, sem proporções, e fazer alguma coisa. Como
o Governo assumiu o Estado falido e todos os órgãos encontravam-se
em dificuldade, até mesmo o Corpo de Bombeiros, a escolha foi essa.
Mas o Governador suspendeu a cobrança da taxa, sensível às
reivindicações das lideranças que o apóiam nesta Casa. Percebemos
que a Oposição queria que ele tivesse mantido a cobrança da taxa,
assim teria maiores argumentos. Agora, desmerecer e desqualificar a
sensibilidade do Governo como algo positivo é não querer enxergar o
óbvio, o verdadeiro. Neste momento, a suspensão da taxa mostra-nos
a sensibilidade do Governador, que ouviu a demanda das Lideranças
do Governo nesta Casa.

No ano que vem, caso essa taxa seja cobrada, será de outra forma,
provavelmente em parcelas. Acredito que a intenção do Governador é
continuar o processo de crescimento econômico no Estado e sanear
as contas públicas, para que não precise cobrar essa e outras taxas.
Isso é que precisa ser evidenciado. Dizer que a atitude não é privilégio
do Governador Aécio Neves é demais. A Prefeitura de Belo Horizonte,
tão logo autorizada, avançou na cobrança da taxa de iluminação. As
Prefeituras do PT em São Paulo e no Piauí cobram a mesma taxa de
incêndio. E estão sendo questionadas, porque lá a competência é do
Estado, e quem cobra é a Prefeitura.

Não dá para fazer estardalhaço, como se aqui acontecesse o
máximo do absurdo. Precisamos reconhecer que a base de apoio ao
Governo mobilizou-se e conseguiu sensibilizar o Governador para que
fosse suspensa a taxa de incêndio. O Governo não culpa a
Assembléia Legislativa, porque reconhece a sua responsabilidade: o
projeto foi de sua iniciativa. Mas, ao mesmo tempo, mostrou-se
sensível ao suspender a taxa. Essas verdades precisam ser ditas,
para não parecer que há um quadro montado para desestruturar os
Poderes. Nunca esse Poder Legislativo foi tão valorizado como tem
sido pelo Governador Aécio Neves. Ele se identifica sempre como um
parlamentar e jamais deixaria que isso ocorresse. Essas insinuações
não pegam no Governador Aécio Neves. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, serei breve, pois já me
pronunciei sobre o assunto. Desejo fornecer uma explicação. Creio
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que a base do Governo e as Lideranças fizeram um pedido ao
Governador, porque evidentemente a taxa de incêndio foi bastante
questionada pela população. Não acredito que o Governador se tenha
sensibilizado com esses pedidos.

O Deputado Miguel Martini há de convir comigo que o papel da
Oposição em protestar contra a existência da taxa de incêndio foi
fundamental. E preciso conjugar essas duas questões.

O Governador terá de responder a uma pergunta. Na boleta, inclui-
se um valor de R$4,34 da guia recebida pelo contribuinte para se
pagar. O Estado não cobrou as guias depois de soltá-las. Quem
arcará com esse prejuízo? Ainda detalharemos essa pergunta.

Desejo ponderar com o Deputado Miguel Martini a sua análise.
Quanto às questões de Prefeitura, precisamos verificar o que está
sendo cobrado. Não somente as Prefeituras do PT, mas também as
Prefeituras em geral cobram taxas por serviço prestado. As
Prefeituras cobram por um serviço prestado individualmente. Então,
nesse sentido pode ser taxa. O que não pode haver é uma concepção
de imposto que substitua a taxa. Esse é o nosso questionamento
jurídico, não sei se temos ou não razão. O Tribunal de Justiça deverá
julgar esse caso por esses dias. Devemos aguardar, pois é uma
polêmica jurídica, que não depende apenas de nós. Como
consideramos ilegais e inconstitucionais essas taxas, entramos na
justiça. Esperaremos a resposta da justiça. Esses são os meus
esclarecimentos ao Deputado.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, os Deputados Gil Pereira
e Doutor Viana falaram sobre a paralisação da BR-135. Das 8 às 15
horas, houve um protesto que já tinha sido programado e avisado ao
Ministério dos Transportes e ao DNIT em Minas Gerais. No lado de
Corinto, houve 18km de paralisação. No trevo de Morro da Garça,
rezou-se uma missa.

Nesta oportunidade, parabenizo a UNIMED. Nesses 18km, onde só
passavam ambulâncias, a UNIMED de Curvelo prestou um excelente
trabalho de levar pessoas com problemas mais urgentes de saúde aos
hospitais. Essa mobilização terminou às 15 horas. Cansados de
solicitar providências ao Governo, os moradores, os motoristas e os
empresários promoveram essa paralisação, que, certamente, será
notícia em nível nacional.
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A BR-135, sem dúvida, é a pior rodovia do Brasil. Há mais de 30
anos não recebe uma restauração. Na semana passada, parece que
deu uma praga nessa BR. O acostamento para a passagem das
pessoas também virou buraco. Em alguns trechos, há caminhões
tombados. Aliás, hoje, duas mulheres, em trabalho de parto, foram
socorridas pela UNIMED e levadas ao hospital de Curvelo para ser
atendidas.

Então, parabenizo os Srs. Protázio e Pimenta, do CDL, que
estiveram à frente dessa mobilização. Certamente, a Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas dará o apoio necessário
para que realmente se iniciem as obras na BR-135.

Tanto em Corinto quanto em Curvelo, o Dr. Túlio, engenheiro
responsável pela Construtora Sucesso, esteve presente na
mobilização. A dificuldade abordada pelo Deputado Gil Pereira é que
as empresas já fizeram algumas obras e não receberam, não apenas
do Governo atual, mas do anterior. As empresas não podem trabalhar
três anos sem receber, por isso estão aguardando o dinheiro para
iniciar as obras. Esse dinheiro não depende do orçamento do Governo
Federal, vem do BIRD, e tudo já está acertado para o início das obras.
Obrigado.

O Deputado Mauro Lobo - Ouvi atentamente os Deputados que me
precederam. O Deputado Adelmo Carneiro Leão fez uma avaliação
lógica e oportuna sobre a situação das instituições que representam o
Estado democrático, enfatizando a necessidade de maior atuação e
equilíbrio. Tenho visto como muitas vezes elas se apequenam diante
de problemas que a sociedade espera que resolvam, seja o Executivo,
federal, estadual ou municipal, seja o Judiciário, seja o Legislativo. E
um pronunciamento importante, porque a sociedade espera não só
maior seriedade e honestidade no trabalho, mas também maior
competência.

Quanto ao problema da taxa de incêndio, o Governador decidiu
postergar sua cobrança para pessoas físicas. Interessante como o
Governo, que ouviu e teve sensibilidade para o pedido dos cidadãos,
resolve suspender a cobrança. Isso seria digno de aplauso, e não de
questionamento, como se o Governo não tivesse condições de fazer
uma crítica da situação atual, da conveniência ou não dessa
cobrança, que já havia sido autorizada, mas ele decidiu não fazê-la
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neste momento. E importante que o Governo tenha sensibilidade,
sim. Devido à federalização, a União cada vez pega maior parcela dos
recursos dos Estados, que têm cada vez menos fontes de
financiamento. Cria-se uma situação de fato, em que há um déficit
definido e mensurado, mas não existe a mesma facilidade da União
em criar contribuições em que os recursos não são repassados aos
Estados e municípios. O Estado fica submisso à vontade da União.

E importante que os Deputados não critiquem apenas os municípios
e Estados que procuram uma forma de obter recursos para atender
suas demandas, mas critiquem também o sistema de distribuição dos
recursos no âmbito da Federação. Portanto, quando o Governador
Aécio Neves propõe fazer esse trabalho, visando ao fortalecimento
dos Estados federados, vem em boa hora. E necessário que haja
melhor distribuição desses recursos, não onerando mais a sociedade,
e sim com redistribuição.

E interessante entendermos que o Governo erra a mão, exagera,
criando, dobrando o valor do COFINS - hoje se percebe que vários
segmentos da nossa economia seriam demasiadamente onerados -,
mas busca rever a questão. No entanto, as pessoas não vêem que
essa é uma atitude sábia. Claro que é necessário. O Governo tem de
perceber que, quando ele erra a mão, como aconteceu com o
COFINS, é necessário promover correções. Agora, a Oposição, nesta
Casa, critica a atitude do Governador, que, antes de cobrar, resolve
suspender. E o faz como se esse fato estivesse sujeito a críticas. No
entanto, o importante é que o Governo demonstra encontrar-se em
sintonia com a sociedade, buscando, por meio de um grande esforço,
uma reforma da Federação, para que haja uma distribuição mais
equânime, justa, a fim de que os Estados não precisem mendigar
recursos à União.

Lembro que a oposição sempre criticou a relação existente entre as
dívidas dos Estados e as da União. Este é o momento de
começarmos a discutir formas de pagar essa dívida. Não podemos
continuar assim, ou seja, com o Estado precisando investir nas áreas
básicas, mas não dispondo de recursos, visto que tem de destinar 3%
de sua receita líquida para os compromissos com a União. E hora de
rever essa questão, e não de criticar formas lícitas de buscar o
equilíbrio econômico-financeiro do Estado. Porém, precisamos
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entender que a sociedade não suporta mais impostos, taxas.
Realmente, temos de rever a situação tributária brasileira com o
espírito voltado para os interesses da Nação e não apenas para os
interesses de alguns grupos. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, alguns
Deputados que me antecederam esbravejaram por causa das taxas.
Devem estar preocupados porque já haviam confeccionado faixas,
panfletos, cartazes, objetivando fazerem uma manifestação no dia 21.
No entanto, tiveram de guardar esse material. Antes mesmo da
decisão da suspensão da cobrança da taxa, várias fábricas de Belo
Horizonte, várias pessoas tinham confeccionado essas faixas. Os
movimentos já estavam orquestrados, e as reuniões marcadas,
sabendo-se qual seria a palavra de ordem. O ensaio estava
programado. Com certeza esse material confeccionado deve ficar
guardado, pois muito se gastou com ele.

Tenho apenas uma pergunta para responder ao Deputado que
questionou sobre quem vai pagar o prejuízo das boletas e do correio.
A essa pergunta sei responder: será a mesma pessoa que pagou a
conta quando a Prefeitura de Belo Horizonte, durante a administração
popular, do PT, erroneamente enviou as cobranças do IPTU, tendo de
reenviá-las. Portanto, perderam-se os boletos e o valor pago aos
correios. Isso eu posso falar. Obrigado.

O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Deputadas, senhoras e senhores, foi noticiada, hoje, uma paralisação
feita pela população, na BR-135. Manifestamos nossa solidariedade
ao povo, que, de fato, tem de se organizar. Caso contrário, não
conseguem resguardar seus direitos neste País.

Lembro que, na quarta-feira passada, foi realizada outra paralisação
na MG-290. Trata-se de uma estrada estadual, que liga Pouso Alegre
a Jacutinga e ao Estado de São Paulo. Lá, o povo também está
organizando-se, plantando bananeiras nos buracos da estrada.

No final de semana, nossa Comissão de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas esteve com eles, e nós nos comprometemos a olhar
essa questão.

Várias rodovias do Estado estão com problemas. Há quase 30 anos,
a BR-135 está sem reforma, e a cada dia surgem mais buracos nas
estradas. Parece que não está havendo investimentos, e os poucos
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que houve, para reforma, ampliação e duplicação, foram usados
irregularmente. Surgiram licitações fraudulentas em algumas obras,
como a de Maria da Fé-Cristina, com verbas da antiga COMIG, hoje
CODEMIG. A cada dia aparecem mais dúvidas sobre a CODEMIG. Há
40 assinaturas de Deputados solicitando a criação de CPI para
investigar usos irregulares de verbas da COMIG, mas não temos a
CPI.

No mês de março, a nossa Comissão esteve na MG-10, que vai da
serra do Cipó até Conceição do Mato Dentro, e onde foram gastos em
torno de R$22.000.000,00, mas a estrada está inacabada.

Sobre a BR-265, já foi liberado o dinheiro para a duplicação da
Fernão Dias até Lavras. Teríamos uma audiência pública lá no início
do mês, mas foi adiada para o próximo dia 3 de maio. Foi gasta
também uma verba substancial, mas a obra apenas começou e não
terminou, e, com as chuvas, o que foi feito está-se perdendo. Tem de
haver fiscalização.

Quando foram criadas as taxas, argumentamos que era necessário
arrecadar para haver investimento, mas, em vez de criar mais taxas e
impostos, deveria ser usado o dinheiro público com mais fiscalização.
E preciso ainda diminuir a renúncia fiscal, que é muito grande no
Estado. Nem sempre a renúncia fiscal tem retorno, benefício para a
maioria da população, principalmente a mais sofrida. E preciso olhar
bem como está sendo usado o dinheiro público, tanto em BRs como
em MGs, ou em outras obras municipais. Houve também a
paralisação da MG-290. Sr. Presidente, em face de não haver quórum
para a continuação dos trabalhos, peço a V. Exa. que encerre, de
plano, a reunião.

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
estamos acompanhando atentamente os debates a respeito da
suspensão da cobrança da taxa de incêndio por parte do Governador
Aécio Neves. Acabamos de ouvir que, em vez de criar novas taxas, o
Governador deveria fiscalizar melhor. E verdade, mas não só o
Governador, como também todos os Governadores e o próprio
Presidente da República deveriam adotar esse procedimento.

O Governador Aécio Neves acabou de remeter a esta Casa projeto
criando a Ouvidoria do Povo, tendo como relator o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, aqui presente. Estará sendo criado o cargo de
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"ombudsman", que vem da Suécia, do século XVII. Essa
Ouvidoria do Povo tem por objetivo a transparência. Haverá cinco
ouvidorias em secretarias diversas do Estado, buscando a
transparência. O Ouvidor será um funcionário independente, com
mandato definido de dois anos e com várias prerrogativas, para que
tenha independência e o Governo seja exercido cada vez, com mais
transparência. Temos de parabenizar o Governador por isso.

Temos também de aplaudir o Governador Aécio Neves por ter
suspendido a cobrança da taxa de incêndio. S. Exa. tinha legitimidade
para cobrá-la, porque estava amparado por uma lei votada nesta
Casa. O próprio PT havia dito que iria derrubar essa taxa na justiça,
mas não conseguiu a liminar.

Ainda que o PT não tenha conseguido a liminar, o Governador Aécio
Neves foi sensível à opinião pública, percebendo que a população não
estava em condições de responder a mais essa carga e suspendendo
a cobrança sem nenhuma decisão judicial. Isso merece aplausos
desta Casa e do povo mineiro. Por que o Presidente da República não
faz a mesma coisa? Por que não suspende a cobrança da COFINS,
que dobrou? Por que não suspende a CPMF, a CIDE? A carga
tributária brasileira é a 6 a maior do mundo. Por que não ter a mesma
sensibilidade do Governador Aécio Neves? Se isso for feito, iremos
para a tribuna aplaudi-lo.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, primeiro, se o Lula revogar a CIDE, o Pró-Acesso do
Governador Aécio não irá para a frente, pois, em três anos, metade
dos recursos virão dela.

Segundo, gostaria que o Governador mantivesse a coerência.
Ontem, comemoraram-se 20 anos da Diretas Já. Poderíamos lançar
hoje o movimento "Revogação Já". Quem tem meio neurõnio sabe
que, após a eleição, a taxa voltará. Errar é humano. O Governador foi
assessorado por um adversário político ao encaminhar esse projeto
para a Assembléia. Foi uma bola fora, pois traz poucos recursos e
penaliza o bolso do trabalhador, que já paga muitas taxas.

O Deputado Miguel Martini disse que a decisão se deve à pressão
da base do Governo. Acredito que realmente tenha ocorrido a palavra
amiga e séria desses Deputados, que têm um trabalho respeitável.
Entretanto, o Governador não disse que suspendeu por pressão da
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base. Viajei esses dias, e, após a suspensão, a população ficou
com a impressão de que a Assembléia aprovou a taxa, enquanto o
Governador, num gesto de sensibilidade, voltou atrás. Trata-se de
uma questão de honra para a Assembléia resgatar o seu papel e
revogar essa lei imediatamente. O peso da aprovação de medidas
impopulares fica para parte da Assembléia - votamos contra as taxas -

e o Governador, bonzinho, suspende a taxa. Ora, a medida vai até a
eleição. Se a Assembléia Legislativa não fizer algo, as guias chegarão
após as eleições.

Deputado Rogério Correia, sugiro o movimento "Revogação Já". O
cidadão deve prevenir-se, desde já, incluindo a taxa em seu
planejamento, a não ser que a justiça acolha a ação do Bloco PT-
PÇdoB ou que a Assembléia aprove uma lei revogando a taxa.

E injustiça os comerciantes e os empresários - o setor produtivo, que
tanto reclama da quantidade de taxas e impostos, com razão - não
terem essa taxa revogada. Se o Governador tivesse mais coerência,
suspenderia a cobrança para todos. O empresário e o comerciante
geram emprego; não apenas o grande tem renúncia fiscal. O pequeno
também terá de pagar essa taxa.

O Governo pode reconhecer o erro, orientar sua base, aprovar o
projeto ou a emenda que revogará essa lei. Então, a população
mineira terá tranqüilidade. Queria dizer que pegou mal para o
Governador suspender a taxa na véspera da eleição e retornar com
sua cobrança após a eleição. Quem tem meio neurônio sabe que isso
é embromação. Portanto, revogação já da taxa de incêndio para
serviços, comércio, indústrias e população!

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, ilustre Presidente.
Tenho acompanhado a discussão sobre a taxa de incêndio, nesta
tarde. Na minha concepção, não vejo o Governador bonzinho,
querendo beneficiar o povo mineiro. Em nenhum momento, aceito
essa qualificação. E necessário a Oposição ver o Governador como
grande estadista, homem de grandes ações e atitudes. A Situação
sempre pôde estar com o Governador. Não importa a forma como a
taxa de incêndio viria: se por decreto ou suspensão. O que importa é a
ação do Governador. Mais uma vez, quero manifestar que nenhum
mineiro teve prejuízo. A sua cobrança viria a partir do próximo dia 26.
Se assim o fez, fê-lo com responsabilidade de Chefe de Estado.
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Todas as suas atitudes são em defesa do povo de Minas. Não
podemos ter a visão de que o Governador é bonzinho ou não. Temos
de ter a visão de que o Governador retomou esse processo e garantiu,
como grande estadista, a aspiração do povo mineiro.

Por outro lado, quero também manifestar a minha preocupação com
as rodovias do Sul de Minas: Há poucos dias, em minha terra natal,
Ouro Fino, celebrou-se ato público com a presença de vários
representantes da sociedade organizada, do qual participamos, por
meio de representantes. Tenho absoluta certeza de que, com o
programa Pró-Acesso, teremos a garantia da recuperação de duas
importantes vias do nosso Estado - o trecho que liga Pouso Alegre a
Jacutinga e o que liga Pouso Alegre a Monte Sião -, reiteradas vezes
cobrada do Governador, do Secretário Agostinho Patrús e do DER.
Aliás, esse trabalho advém de toda a bancada do Sul de Minas,
liderada pelo Líder do Governo, desde o Governo Itamar Franco;
porém, só agora recuperaremos a trafegabilidade dessas estradas.

Temos a consciência das dificuldades da transferência dos recursos
da dDE. Confiamos no pronunciamento do Governador e no DER
quanto à recuperação de importantes trechos, particularmente o que
dá acesso ao Leste de São Paulo, próximo a Campinas, que é Ouro
Fino a Jacutinga. Por meio da visão futurista do Governador,
retomaremos, o mais rápido possível, a recuperação da malha viária,
em decorrência desse projeto em prol das rodovias, não somente do
Sul de Minas, como de todo o Estado de Minas Gerais. Muito
obrigado.

O Deputado Leonardo Quintão - Gostaria de me manifestar quanto à
taxa de incêndio. Alguns Deputados, no calor da emoção, disseram
que o Governador não é coerente em suas atitudes. Foi enviado à
Assembléia um projeto para ser votado pela base do Governo. Foi
criticado pela Oposição, e, após serem enviadas as guias de
recolhimento da taxa de incêndio, ela foi revogada pelo Governo de
Minas.

A imprensa declarou que, tendo em vista a situação econômica de
Minas Gerais e do País, o Governador foi sensível e voltou atrás
quanto à atitude tomada, votada na Assembléia e sancionada por ele.
Sua atitude é por muitos considerada incoerente e por outros
merecedora de aplausos. Não creio que sua atitude seja eleitoreira,
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visando a apadrinhar candidatos que possam subir ao palanque e
dizer que a taxa foi cancelada pela Governo de Minas Gerais.

O Governador é muito mais nobre que isso. Foi eleito no primeiro
turno, sendo-lhe outorgado pelo povo de Minas Gerais o poder de
decisão, de revogar taxas, de criar e diminuir impostos. Essa taxa
nunca mais será mencionada neste Governo. Ainda hoje, a PMDB
assinará uma emenda revogando-a. Os Deputados da base de
Governa e da Oposição terão a oportunidade de assiná-la, para que
essa taxa não volte mais.

Lerei o manifesto do PMDB Jovem, sobre o que ocorreu ontem, dia
21 de abril, em Ouro Preto. (- Lê:)

"Liberdade é restringida em Ouro Preto.
Ao contrário da exaltação à liberdade e à democracia, marco da

Inconfidência Mineira, o que aconteceu em Ouro Preto, em 21 de abril
de 2004, foi a mais perfeita demonstração de desrespeito às
liberdades democráticas e aos direitos à livre manifestação do
pensamento.

Apesar das garantias dos organizadores do evento de que não
seriam restringidas as manifestações, a segurança do evento,
capitaneada pela Polícia Militar de Minas Gerais, determinou
bloqueios nas estradas de acesso a Ouro Preto, determinando a
revista, meticulosamente lenta, de todos aqueles que pretendiam estar
na Praça Tirandentes para saudar a liberdade e a conquista das
eleições diretas e, por que não?, exercer o seu legítimo direito de
discordar, de quem quer que seja.

Ao contrário, os partidários do Sr. Governador do Estado tinham livre
e rápido acesso à cidade. Isso nunca ocorreu em Ouro Preto.
Lamentavelmente, a livre manifestação do 21 de Abril, no berço de
nossa liberdade, foi tolhida por aqueles que dizem ser seus mais
ardorosos defensores.

Parabéns à oradora oficial do evento, a atriz Fernanda Montenegro,
pelo brilhantismo e pela emoção de suas palavras em defesa da
liberdade e da democracia, apesar da dura realidade ser bem
diferente. PMDB Jovem de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, não poderia
deixar que esta sessão se encerrasse sem manifestar minha posição
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a respeito desse assunto que vem levantando tanta polêmica no
Plenário da Assembléia. Fala-se aqui muito em coerência, e às vezes
fico a perguntar-me que coerência seria essa. Onde está a coerência?
Onde está gritantemente a falta de coerência?

Estavam fazendo uma celeuma enorme em torno da taxa de
segurança, no que diz respeito à cobrança por risco de incêndio,
apesar de, no passado, no momento próprio e oportuno, já terem feito
democraticamente a discussão do projeto nesta Casa. Depois de
votado, tornou-se uma lei. Questionaram sua constitucionalidade e
levantaram uma marola enorme por causa da distribuição das guias
de recolhimento.

O Governador, com sua sensibilidade, adiou o recolhimento da taxa
para pessoa física, postergando-o para o ano que vem. Porém agora
fazem barulho porque ele não quis cobrar neste ano, atendendo a um
clamor popular, e não ao da Oposição. Ele, com sua sensibilidade,
enxergou que a economia recessiva sacrifica cada cidadão brasileiro.
Não existem recursos. Todos atravessam um período de grande
dificuldade. Há um aumento exagerado no preço de tudo. E o
Governador, grande político que é, resolveu postergar o recolhimento
da taxa.

Se cobra, criticam. Se retira, criticam, O Deputado André Quintão,
deste mesmo microfone, veio pregar a revogação da lei. Acredito que
ele mesmo votou essa lei no ano passado, mas não entendeu direito o
que votamos e que agora está sendo cobrado como taxa de incêndio.
Votamos a modificação na regulamentação da lei tributária mineira, no
que diz respeito às taxas de segurança instituídas no Governo Itamar
Franco. O PFL e o PSDB rebelaram-se dentro desta Casa, porque,
naquela oportunidade, criou-se até um 30 turno de votação - quando o
Regimento foi rasgado -, para dar validade a essa lei que agora
modificamos.

O Deputado André Quintão pede a revogação total da lei. Será que
não a leu? Se, de um lado, ela cria taxa de incêndio, de outro, corrige
distorções. Cito como exemplo o caso da carteira de identidade.
Antigamente se pagavam R$7,00 para fazê-la e R$37,00 para a
segunda via. Por que a segunda via era mais cara? O Governo Aécio
Neves está corrigindo essas distorções, criadas no Governo Itamar
Franco, com amplo apoio e aplauso do PT nesta Casa.
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Onde está a coerência? O Deputado Rogério Correia está aqui e

talvez possa explicar-nos o porquê de no Piauí, Estado dirigido pelo
PT, cobrar-se a taxa de seguro de incêndio. Pode explicar-nos
também a questão de Santo André, onde governava o Celso Daniel,
que deixou saudosa memória e que morreu defendendo a
arrecadação de fundos para as campanhas petistas. A Prefeitura
dessa cidade cobra a taxa de incêndio. A população não quis pagar, e
a questão foi resolvida na justiça, que considerou legítimo o
recolhimento de tal taxa. Ele poderia explicar-nos ainda a situação de
São Paulo, que não tem serviço municipal de combate a incêndio. E o
Estado que faz esse combate.

Não há convênio com o Estado, como havia em Santo André, para
incrementar a segurança contra incêndio. A Prefeita Marta está sendo
questionada pela justiça por cobrar, à frente da Prefeitura de São
Paulo, taxa de incêndio. V. Exa. poderia explicar onde está a
coerência. Se cobram a taxa, o PT reclama; se suspendem, ele
também reclama. As taxas de segurança eram legítimas no Governo
Itamar Franco, mas, no Governo Aécio Neves, são ilegítimas.

Sr. Presidente, ressalto que votei a favor da taxa de incêndio,
negociando uma emenda que havia apresentado com o ilustre Líder
do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho. Votaria a favor da taxa
de incêndio, já que entendia que, por justiça, o mais caro para o
cidadão é o que não possui, desde que ela fosse aplicada em
equipamentos para os Bombeiros e que, no mínimo, 50% fossem
aplicados na fonte de origem. Preocupa-me muito o fato de a minha
cidade não dispor de equipamentos, como, por exemplo, uma escada
Magirus. Em Belo Horizonte há apenas uma, com defeito, que alcança
apenas até o 80 andar. Em minha cidade, há prédios, com 18 andares,
sem equipamento nenhum. Pode haver um grande incêndio lá e em
Belo Horizonte por falta de equipamento.

Naquela época, votei a taxa com essa condição, ou seja, que o
recurso fosse aplicado em equipamento para o Corpo de Bombeiros, e
que 50% fossem destinados à fonte de origem. O que não possuímos
é caro. Precisamos de Bombeiros bem-equipados. Não podem ser
canalizados mais de 70% do imposto para o Governo Federal. Se a
distribuição dos recursos fosse realizada de forma federativa e se o
Estado possuísse recursos condizentes, não precisaríamos criar taxas
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dessa natureza, pois os impostos que pagamos bastariam, caso
fossem bem distribuídos entre a União, os Estados e os municípios.
Assim, não ficaria concentrado o total dos recursos na União. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pontualmente
responderei ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, a quem prezo
muito.

Não entrarei na polêmica da validade da taxa, porque já fiz isso por
diversas vezes. O Deputado pediu-me algumas explicações, que
passarei a expor.

A taxa de segurança do Governo Itamar Franco foi criada por duas
vezes consecutivas. Primeiro, houve uma tentativa de criação,
aprovada em 1° e em 20 turnos, O PT votou contra, Deputado
Sebastião Navarro Vieira, no 1 0, no 2° e no que V. Exa. denominou 30
turno. Em todas as três fases, o PT votou contra. Depois, o Governo
Itamar Franco criou a taxa de licenciamento de veículos, que seria
destinada também à segurança pública. Dessa vez, votamos contra,
com V. Exa. Então, votamos contra por duas vezes no Governo Itamar
Franco e, agora, também votamos contra. Portanto, a coerência está
explícita pela Bancada do PT na antiga votação e nesta. A incoerência
ocorreu com relação ao partido de V. Exa., que votou contra no
Governo Itamar Franco e a favor agora, defendendo a criação da taxa
de incêndio. A incoerência está ocorrendo com V. Exa., e não com a
Bancada do PT, que votou, pelas três vezes consecutivas, contra.

Quanto às questões do Município de Santo André e de vários outros,
a taxa criada não será destinada ao Corpo de Bombeiros, porque
nesses municípios não há esse órgão, mas sim para serviços
prestados individualmente, como se fosse um alvará, em que a
Prefeitura é chamada para proceder a alguma vistoria e para instalar
algum equipamento. Nesse sentido, a taxa é legal, tem de ser e é
cobrada nesses municípios dessa forma. Portanto essa taxa é
completamente diferente. Estamos questionando o seguinte. O Estado
não pode cobrar um imposto como se fosse taxa, fornecendo
equipamentos para os Bombeiros, porque a segurança, nesse caso, é
indivisível, ou seja, não age como se fosse uma taxa para
determinado indivíduo, mas sim para o coletivo. Esse é o
questionamento jurídico que me estão endereçando.
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Em relação ao Estado do Piauí, essa taxa existe por dois

Governos anteriores. Como a lei não foi revogada, o atual Governo
procede à sua cobrança. Evidentemente, entrando-se no Tribunal de
Justiça local contra a taxa...

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Errar é humano, mas
permanecer no erro é diabólico. Por que o Governo do Piauí não
revogou essa taxa?

O Deputado Rogério Correia - Caso alguém acione a justiça para o
cancelamento da taxa, o Governo será obrigado a suspender a
cobrança, mas não pode fazer isso enquanto está amparado por lei.
Essa lei não foi criada neste Governo. Ela existe, no Piauí, há dois
Governos. Ela será revogada também no Piauí, porque foi revogada
no Ceará agora, por decisão do Supremo. Isso ocorrendo, será
revogada também a daqui.

Abordarei a última questão suscitada por V. Exa. quanto à
suspensão ou à revogação da taxa. Ora, a nossa opinião é que tem
de ser revogada. O ato de suspensão do Governador não resolve
tudo. Foi uma vitória parcial do movimento, mas é evidente que isso
não resolve todo o assunto. E por isso que o Deputado André Quintão
citou a suspensão dos artigos referentes à taxa de incêndio, e não do
conjunto da lei. O PMDB já informou aqui que apresentou projeto
nesse sentido. E evidente que votaremos a favor dessa proposta.
Agora, esperamos que a base do Governo também vote a favor da
revogação, visto que o próprio Governador achou que não deveria
fazer a cobrança, seja lá por qual motivo. São essas as explicações
que gostaria de dar a V. Exa.

Sr. Presidente, como não há quórum para a continuação dos
trabalhos, solicito-lhe o encerramento da reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
amanhã, dia 23, às 10 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 15a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 20/4/2004
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Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2 a Parte
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Votação, em
turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.921; discursos
dos Deputados Rogério Correia e Weliton Prado; chamada de votação
secreta; rejeição; declarações de voto Votação, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 842/2003; aprovação com a Emenda n° 1 -
Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 321/2003; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei
n° 330/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em
1° turno, do Projeto de Lei n° 341/2003; aprovação com a Emenda n°
1 - Discussão, em 1° turno, dos Projetos de Lei n os 521 e 621/2003;
aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.174/2003;
aprovação com a Emenda n° 1 - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei n° 235/2003; aprovação - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei n° 296/2003; discurso do Deputado Dinis Pinheiro; encerramento
da discussão; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.200/2003; aprovação -
Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n° 89/2003; aprovação - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalciever Lopes - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio -
Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -
Chico Rafael - Chico Simões - Daimo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - irani Barbosa - ivair
Nogueira - Jô Moraes - José Henrique - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
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Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h114min, 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 procederá leitura da ata da reunião anterior.

i a Parte
Ata

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

2a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2 a Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial à

Proposição de Lei n° 15.921, que dispõe sobre as custas devidas ao
Estado no âmbito da justiça estadual de primeiro e segundo graus e
dá outras providências. A Comissão Especial opina pela manutenção
do veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação por escrutínio
secreto, nos termos do art. 261, inciso X, c/c os art. 222 e 263, inciso
II, do Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados que
desejarem manter o veto deverão votar "sim", e os que desejarem
rejeitá-lo deverão votar "não". Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pedi
para discutir esse veto e encaminhar a votação pela sua derrubada.
Trata-se de alteração da Lei n° 12.427, de 1996, que dispõe sobre as
custas devidas ao Estado no âmbito da justiça estadual de 1 0 e 20
graus.

O Governador fez as seguintes adequações: os valores constantes
das tabelas anexas à lei foram atualizadas, tendo em vista estarem
expressas em reais e defasadas desde janeiro de 1999. E expõe as
razões do veto: o veto foi parcial por inconstitucionalidade da
Proposição de Lei n° 15.921: fica assegurada ao Ministério Público do

rÀ
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Estado de Minas Gerais participação no produto da arrecadação
das custas relativas aos processos em que atuar.

Com esse veto, o Ministério Público fica fragilizado, pois não poderá
participar do produto da arrecadação das custas relativas aos
processos em que atuar. Nesse sentido, solicita à Assembléia
Legislativa que derrube esse veto para que tenha maior estabilidade
financeira para continuar desenvolvendo seu trabalho. Acho isso
extremamente correto, porque as tarefas do Ministério Público são
muitas e ele tem contribuído bastante para o andamento democrático
e fiscalizador do processo. Sua função tem sido muito importante no
Estado de Minas Gerais. Precisamos resguardá-la. A razão do veto
refere-se apenas ao ai. 34: fica assegurada ao Ministério Público do
Estado de Minas Gerais participação no produto de arrecadação das
custas relativas aos processos em que atuar. Como disse, tem por
objetivo dar maior estabilidade financeira ao Ministério Público, que
poderá ter arrecadação naquilo em que atuar.

Ao expor as razões do veto, o Governador fez algumas
argumentações jurídicas, dizendo que o que está disposto nesse
artigo pretende destinar parcela do produto de arrecadação das
custas ao Ministério Público em razão de sua atuação nos processos.
Contudo, é sabido que o Ministério atua ora como fiscal da lei, ora
como parte. Tanto assim que, nessa condição, é beneficiada a
isenção preconizada no inciso VI, ai. 10, da referida proposição de
lei. Esse benefício fiscal confirma a sujeição passiva do Ministério
Público em relação às custas judiciais que têm natureza jurídica de
taxa.

Falar em taxa assusta. Quando ouvimos essa palavra, lembramos
da taxa de incêndio, que tem dado o que falar. Não sei se os
Deputados andaram pelo interior do Estado e pelos bairros de Belo
Horizonte. Essa taxa de incêndio está fazendo o Estado de Minas
Gerais pegar fogo. As pessoas recebem uma boleta sem saber por
quê, sob a alegação de que é para prevenir incêndio. Em certos
municípios, o risco de incêndio é muito pequeno. Além disso, não há
destinação exata para o montante a ser arrecadado, o que tem
assustado a população de Minas Gerais. Esperamos que a justiça
faça uma análise do assunto e defina antes do dia 26, quando se
iniciam os vencimentos das boletas da taxa de incêndio, 0 Ministério
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Público precisa responder à indagação feita.

O PT e o PCd013 entraram com uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade, e solicitamos uma liminar para barrar a taxa de
incêndio. Solicitamos à população mineira que não se precipite em
pagar. Não é necessário pagar antes do dia 26, porque até lá pode
haver uma definição judicial. A justiça definirá se essa taxa é legal ou
ilegal. Se for ilegal, a taxa de incêndio será suspensa. Estamos
trabalhando para isso. Temos recebido muitos "e-mails" e
telefonemas. Há uma indignação muito grande, mesmo porque o povo
sequer foi avisado de que se cobraria essa taxa. O Governo não quis
fazer parcelamento; mandou a boleta para a residência do cidadão
mineiro sem aviso.

Protesto contra a taxa, assunto que se tornou verdadeiro incêndio no
Estado. Aproveito para cobrar rapidez tanto do Ministério Público
quanto da justiça mineira. No dia 3 de janeiro, entramos com uma
ação com pedido de liminar, a qual não foi julgada até hoje. E certo
que o Desembargador, primeiro a observar o assunto, com razão,
disse que teria até o mês de abril para dar uma definição, porque a
taxa de incêndio seria cobrada apenas a partir do mês de abril. O
vencimento é no dia 26. Portanto, é preciso que o julgamento da
liminar se dê agora. E apenas uma lembrança. Voltaremos a esse
assunto à tarde, porque isso tem assustado as pessoas e incendiado
o Estado. A população está insatisfeita com a criação dessa taxa.

Volto ao assunto para solicitar que derrubemos o veto do
Governador do Estado ao art. 34 da Proposição de Lei n° 15.921, que
busca assegurar ao Ministério Público do Estado participação no
produto da arrecadação das custas relativas aos processos em que
atuar. O restante da proposição foi sancionada e dispõe sobre todas
as custas devidas ao Estado no âmbito da justiça estadual de 1° e 2°
graus e dar outras providências.

São essas, portanto, as razões por que solicitamos que o veto seja
derrubado. Além do mais, o Governador sancionou o restante no
âmbito da justiça estadual de 1° e 2 0 graus.

Encaminho a votação pela derrubada do veto. Como para isso são
exigidos no mínimo 39 votos, solicito ao Presidente que faça a
contagem do número de Deputados, para termos margem de
segurança na votação.

-4
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o

Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado* - O Bloco PT-PCdoB está

encaminhando pela derrubada do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.921. O Ministério Público tem de ter condições para exercer bem
sua função.

Na discussão do Projeto de Lei n° 1.081/2004, deixamos claro que o
aumento das custas judiciais iria impedir o acesso da população
carente ao Poder Judiciário. Previa-se aumento para além de 700%.

Todo cidadão tem direito constitucional à justiça, e o que não tem
como pagar tem direito ao acesso gratuito. A decisão, no entanto,
compete ao Juiz, e, infelizmente, muitos Juízes não concedem a
justiça gratuita, principalmente para os funcionários públicos. E regra
do Poder Judiciário não conceder justiça gratuita, e, com certeza, o
aumento das custas judiciais iria impedir o acesso de muitos mineiros
ao Poder Judiciário.

Na posse do novo Conselho, o Bloco PT-PCdoB encaminhou estudo
técnico à OAB, na pessoa de seu novo Presidente, Dr. Raimundo
Cândido Júnior. De imediato, ele determinou que se colocasse o
assunto na pauta da primeira reunião do Conselho. Assim foi feito, e a
OAB decidiu, por unanimidade, entrar com uma ação direta de
inconstitucionalidade para derrubar o aumento das custas judiciais,
que foi aprovado nesta Casa sem o voto do Bloco PT-PCdoB. Foi
mais uma vitória nossa. Conseguimos derrubar o aumento das custas
judiciais.

Um dos pontos mais polêmicos no tarifaço do Aécio refere-se à taxa
de incêndio. A população de Minas Gerais está horrorizada. Está
recebendo as boletas em casa, e muitas estão sendo enviadas com
valores errados. O Deputado Biel Rocha, representante de Juiz de
Fora, acabou de me dizer que nas boletas da cidade veio um zero a
mais. O que era 70m veio 700m, e está sendo cobrada uma taxa em
torno de R$`148,00. Para empresas, comércio e indústrias, a taxa pode
chegar a R$1.800,00.

A população de Uberlândia, do Norte de Minas e de várias regiões
do Estado está horrorizada. A taxa penaliza o povo. E absolutamente
ilegal, inconstitucional e, na minha avaliação, imoral também.

0 Bloco PT-PCdoB entrou com ação de inconstitucional idade no
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Tribunal de Justiça, e estamos aguardando determinação do
Poder Judiciário. Acreditamos na justiça e esperamos derrubar essa
taxa, que é injusta por vários motivos. Fere o art. 152 da Constituição
do Estado, que estabelece ser vedado ao Estado, sem prejuízo das
garantias asseguradas ao contribuinte e do disposto no art. 150 da
Constituição da República ena legislação complementar específica: 1 -
instituir tributo que não seja uniforme em todo o território estadual ou
que implique distinção ou preferência em relação a municípios. A taxa
de incêndio está sendo criada em 65 municípios e, para ser legal,
deveria ser instituída nos 853. Se apenas 33 municípios dispõem de
unidade do Corpo de Bombeiros, como o Governo do Estado vai
instituir taxa de incêndio em 65 municípios de Minas Gerais? Outro
argumento é que ela fere o princípio da capacidade contributiva. Uma
pessoa que mora na periferia, no morro, na favela em um barracão de
80m2...

Estamos encaminhando pela derrubada do veto à Proposição de Lei
n° 15.921. Só que o Governador enviou um pacote com seis projetos
a esta Casa: os tarifaços 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a Proposição de Lei n°
15.921 trata dos meios para efetivá-los. Quando discutimos, não há
como abordar um ponto especifico sem mencionar os outros projetos.

Só para finalizar, a nossa avaliação é de que é injusta a cobrança
dessas taxas em Minas Gerais. Sobre a Proposição de Lei n° 15.921,
haverá prejuízo para o Ministério Público. Com relação à taxa de
incêndio, já afirmamos que vários princípios constitucionais serão
feridos. Quem tem um barracão de até 80m 2 na periferia terá de
pagar. Quem tem um "flat" de até 75m2 na zona sul, que vale
R$200.000,00, estará isento. E injusto, inconstitucional, e já pagamos
taxas suficientes para manter o Corpo de Bombeiros. Só quero
lembrar que essas taxas não vão para o Corpo de Bombeiros, mas
para o caixa único do Estado (50%). Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência convida
os Deputados Sebastião Navarro Vieira e Rogério Correia para
atuarem como escrutinadores e solicita ao Sr. Secretário que proceda
à chamada dos Deputados para votação secreta.

O Sr. Secretário (Deputado Alberto Pinto Coelho) - (- Faz a
chamada.).

- Depositam seus votos na urna as seguintes Deputadas e os

rs
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seguintes Deputados:

Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Luiz Fernando Faria -
Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Andrada - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Ivair
Nogueira - Jô Moraes - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro
- Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco
- Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência do
número de sobrecartas com o de votantes.

- Procede-se à conferência do número de sobrecartas com o de
votantes.

O Sr. Presidente - Votaram 55 Deputados; foram encontradas na
urna 55 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos
escrutinadores que procedam à apuração dos votos. Nobres
Deputados Chico Simões e Alencar da Silveira Jr., caso V. Exas
queiram acompanhar a apuração, está liberada a permanência dos
senhores aqui ao lado dos escrutinadores.

- Procede-se à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 13 Deputados. Votaram "não" 41

Deputados. Houve 1 voto nulo. Está, portanto, rejeitado, em turno
único, o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.921. A Promulgação.

Declarações de Voto
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, quando V. Exa.

autorizou a minha permanência neste recinto para acompanhar a
apuração dos votos, deixo claro a V. Exa. que, desde o início, já a
estava acompanhando.

Tenho total confiança nos escrutinadores presentes, Deputados

rÀ
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Sebastião Navarro Vieira e Rogério Correia. Sei da lisura com que
o processo foi conduzido. Portanto, enalteço as participações de V.
Exa., do Líder do Governo na Casa, de seu Presidente, e de vários
Deputados que trabalharam para a derrubada desse veto. Além do
mais, o Governo liberou o Plenário para votarem.

A orientação e o trabalho de V. Exa. na Presidência desta Casa,
nesta sessão legislativa, contam muito. V. Exa., o Deputado Alberto
Pinto Coelho e o próprio Líder do PT, Deputado Rogério Correia,
fizeram um excelente trabalho. Por isso, Sr. Presidente, não tinha
dúvida nenhuma desse resultado, embora não tenha bola de cristal.
Com certeza, o poder de convencimento de V. Exa. para dar uma
estrutura melhor e maior para o Ministério Público, aumentando a sua
arrecadação, teria efeito, conforme vimos acontecer aqui nesta
manhã.

Parabenizo V. Exa. e todos os Deputados, porque o Ministério
Público tem que ser bem estruturado para continuar exercendo o seu
papel, ajudando, cada dia mais, a comunidade.

Parabéns a V. Exa. e aos Deputados que derrubaram esse veto e
deram ao Ministério Público mais uma condição para sobreviver.
Sabemos que quase 80% do orçamento do Ministério Público são
destinados à folha de pagamento, salvo engano. O Ministério Público
precisa parar de pagar aluguel, ter sede própria, fazer com que o
cidadão sinta-se mais protegido.

Estão de parabéns o Dr. Rômulo, o Dr. Nedens e o Dr. Tonet, pelo
bom relacionamento que têm tido com toda a direção. Parabenizo o
Deputado Rêmolo Aloise pelo trabalho realizado.

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, nós, do PT, muito antes
do momento de analisarmos e votarmos o veto do Governador, já
tínhamos uma decisão, a qual demos conhecimento ao público, de
que votaríamos contra o veto do Governador.

Tenho certeza que toda a Bancada do PT, e este Deputado de
maneira especial, tem o Ministério Público como uma esperança, a luz
no fim do túnel numa sociedade que não cumpre as leis. O cidadão
tem uma grande dificuldade de cobrar das entidades e pessoas que
desrespeitam as leis. Infelizmente, quem mais descumpre as leis são
as instituições. O Poder Executivo é campeão em não respeitar os
direitos dos cidadãos e as leis que votamos nesta Casa.
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O Ministério Público, desde 1988, quando recebeu autonomia,

tem atuado de maneira muito importante. O trabalho do Ministério
Público mostra à sociedade alguns fatos que trazem prejuízos,
provocando o Poder Judiciário.

Não temos dúvida, nunca hesitamos em votar pela derrubada desse
veto. O Ministério Público, com a autonomia que recebeu, terá
recursos financeiros para se organizar e estímulo para continuar
cumprindo o seu papel maravilhoso.

Causou-me espécie, talvez por ser um Deputado em primeiro
mandato, o fato de o próprio Governador, de maneira inexplicável, ter
apresentado esse veto - e sabemos que o Governador tem maioria
nesta Casa -, e, depois, ter autorizado a base a derrubá-lo. Esse é um
questionamento que faço, e talvez não tenha uma resposta até o final
do meu mandato.

Também não entendo por que não votamos no painel, num
procedimento claro e transparente, mas sim nesse caixotinho. Esse
fato motivou-me a ficar ali. Longe de pensar que estou desconfiando
de A, B ou C. Além de ter obrigação de exercer o mandato de maneira
correta, estou aqui para aprender. Sou um cidadão, estou na política
talvez por acidente; não sei até quando ficarei, mas quero aproveitar
para aprender como funciona este Poder. Permaneci ali para
acompanhar a votação de maneira tranqüila, sem querer interferir no
seu resultado. Quando V. Exa. convidou-me para assistir o escrutínio,
senti que seria um ato de desconfiança para com os meus
companheiros.

Longe de mim desconfiar dos componentes da Mesa, do
companheiro Rogério, do Deputado Sebastião Navarro Vieira. Jamais
faria isso, pois no dia em que não puder acreditar em dois colegas que
procedem à contagem dos votos dado pelo conjunto dos Deputados
não deveria mais fazer parte desta nobre instituição que é o Poder
Legislativo do Estado de Minas Gerais. Deixamos claro que nunca
escondemos o voto do PT. Votaríamos contra esse veto porque
entendemos que o Ministério Público deve ter autonomia, e
certamente agora terá mais estrutura para atuar com isenção para, em
nome da sociedade mineira, fazer cumprir as leis e coibir todo tipo de
corrupção. Hoje, se o Poder Judiciário está abarrotado de ações, é
porque o Estado não respeita o cidadão, não respeita o contribuinte.
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Que em Minas Gerais o Ministério Público - que já funciona bem
como ocorre em grande parte do Brasil -, com a derrubada do veto,
tenha mais vigor, para que as leis sejam cumpridas.

O Sr. Presidente - Votação, em V turno, do Projeto de Lei n°
84212003, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Muhicípio de: Divinópolis o imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opinou por sua aprovação.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização
Financeira, que opina pela aprovação da Emenda n° 1. 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. Está,
portanto, aprovado, em l turno, o Projeto de Lei n° 842/2003 com a
Emenda n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 321/2003, do Deputado
Leonardo Quintão, que dispõe sobre acesso e permanência de
deficientes visuais acompanhados por cão-guia em locais abertos ao
público e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. As Comissões do Trabalho e de Fiscalização Financeira
opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1
apresentado pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n° 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 321/2003 na
forma do Substitutivo n° 1. A Comissão do Trabalho.

Discussão, em l o turno, do Projeto de Lei n° 330/2003, do Deputado
Miguel Martini, que cria o Programa de Tratamento Específico à
Prevenção da Infertilidade e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões de Saúde e de
Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
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discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de
Lei n°330/2003 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Saúde.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 341/2003, do Deputado
Alberto Bejani, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Maripá de Minas o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucional idade do projeto com a Emenda n° 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão
de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 341/2003 com a Emenda n° 1. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° 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 Justiça
conclui pela constitucional idade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que  aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°621/2003, do Deputado
Ricardo Duarte, que dispõe sobre a obrigatoriedade do exame do
fundo de olho em recém-nascidos no Estado. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucional idade do projeto. A Comissão de Saúde
opina por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Saúde.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.174/2003, do
Deputado Gustavo Valadares, que regulamenta o tombamento da
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Serra da Piedade, na forma que dispõe o art. 84, § 1°, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. A
Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto com a
Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n° 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.174/2003 com a
Emenda n° 1. A Comissão de Meio Ambiente.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 235/2003, do Deputado
Doutor Viana, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
lngaí 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° 296/2003, do Deputado
Dinis Pinheiro, que dispõe sobre a proibição do repasse às empresas
privadas do valor recolhido em razão da cobrança de multas e a
divulgação dos valores arrecadados e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Com  a
palavra, para discutir, o Deputado Dinis Pinheiro.

O Deputado Dinis Pinheiro* - Sr. Presidente, esse projeto é
importante, de grande alcance social, amplamente debatido por esta
Casa, e traz à tona um tema que há muito tempo faz parte dos
noticiários de Minas e do Brasil: o escândalo, a aberração e o
desrespeito da indústria de multas. Esse projeto visa diminuir os
abusos praticados pela indústria de multas, que perfaz seu
faturamento quase unilateralmente, colocando radares atrás de
árvores e atrás de placas. O faturamento é feito de acordo com o
percentual estipulado, o que acaba estimulando essa indústria a
promover tais aberrações. Com a exigência de licitação pública, esse
projeto estabelece um valor fixo. As indústrias terão um faturamento
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pré-estipulado e não ficarão mais atrás de árvores e de placas de
forma sorrateira, usurpando e massacrando a comunidade mineira.
Isso serve de exemplo para algumas prefeituras, que podem utilizar
esse projeto em nível municipal para eliminar as atitudes perversas
dessas indústrias de multas. Solicitamos o empenho, o apoio e a
solidariedade dos nobres pares.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovado.
Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 296/2003 na
forma do vencido em 1 0 turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.200/2003, do
Governador do Estado, que altera o art. 85 da Lei n° 13.317, de
24/9/99, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.
A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°

89/2003, do Deputado Alencar da Silveira Jr., que dispõe sobre a
realização da Semana de Conservação Escolar. Em discussão, o
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. ( Pausa.) Aprovado. A sanção.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 15a 	EM 20/4/2004
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Gustavo Valadares, Leonardo
Moreira, Antônio Júlio e a Deputada Maria Tereza Lara, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
n°5 1.518, 1.522, 1.525, 1.535 e 1.553/2004 (relator: Deputado
Gilberto Abramo); 1.521, 1.537, 1.538, 1.445 e 1.558/2004 (relator:
Deputado Leonardo Moreira); 1.524, 1.542, 1.543, 1.555, 1.563 e
1.564/2004 (relator: Deputado Leonídio Bouças); 1.528, 1.540, 1.550,
1.533 e 1.565/2004 (relator: Deputado Bonifácio Mourão); 1.517,
1.520, 1.523, 1.526, 1.532, 1.534, 1.547, 1.549 e 1.560/2004 (relator:
Deputado Gustavo Valadares); 1.530, 1.531, 1.536, 1.539, 1.541,
1.552 e 1.561/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara); 1.527,
1.529, 1.544, 1.546, 1.548, 1.551, 1.557 e 1.56212004 (relator:
Deputado Ermano Batista). Passa-se à P 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 constitucionalidade, legalidade e
juridicidade na forma do Substitutivo n° 1, no 1° turno, do Projeto de
Lei n° 1.353/2004 (relator: Deputado Gustavo Valadares). Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Gustavo Valadares, sobre
o Projeto de Lei n° 1.354/2004, que conclui pela constitucional idade,
legalidade e juridicidade da matéria com as Emendas n os 1 a 5, a
Deputada Maria Tereza Lara apresenta proposta de emenda ao
projeto. Submetidos a discussão e votação, o parecer do relator é
aprovado, e a proposta de emenda da Deputada Maria Tereza Lara,
rejeitada. Registra-se voto contrário da Deputada Maria Tereza Lara.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela antijuridicidade,
ilegalidade e inconstitucionalidade, no 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.424/2004 (relator: Deputado Gustavo Valadares). Registra-se voto
contrário da Deputada Maria Tereza Lara. O parecer sobre o Projeto
de Lei n° 1.425/2004, no 1° turno, deixa de ser apreciado em virtude
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de prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado Gustavo
Valadares. Na fase de discussão dos pareceres sobre os Projetos de
Lei n°s 1.466/2004 (relator: Deputado Gustavo Valadares) e

1.480/2004 (relator: Deputado Bonifácio Mourão), que concluem pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade das referidas matérias, o
Presidente defere os pedidos de vista da Deputada Maria Tereza
Lara. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo - Olinto Godinho -

Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15 a LEGISLATURA, EM 20/4/2004

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos e Biel Rocha, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Fábio Avelar.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Angelo,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e a debater a Proposta de
Emenda à Constituição n° 438-A, de 2001, que dá nova redação ao
art. 243 da Constituição Federal, e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios do Sr. Paulo Paim, Senador,
informando que o debate sobre o Estatuto da Igualdade Racial,
coordenado pelo INTERLEGIS, será no dia 13 de maio, das 14horas
às 1eh30min, e que a videoconferência terá a participação do
movimento social em todo o Brasil e de diversos parlamentares (Obs.:
o Presidente indicou o Deputado Roberto Ramos para representar a
Comissão de Direitos Humanos nesse evento); e da Sra. Maria Lima
das Graças, síndica do Condomínio do Conjunto Kubitschek,
encaminhando cópia de documentos contendo informações sobre
denúncias formuladas pelos moradores desse condomínio. Passa-se

rÀ
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à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei n° 1.393/2004 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Roberto
Ramos). Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Durval Angelo (3), em que solicita sejam realizadas
audiências públicas desta Comissão, uma, com a finalidade de
debater a situação de Felipe Matheus Papp, acometido de
insuficiência renal crônica, que recebeu várias promessas de auxílio
do apresentador Augusto Liberato, do SBT, que não foram
integralmente cumpridas; outra, com a finalidade de ouvir vítimas e
testemunhas da prática de tortura por parte de autoridade policial do
Município de Abaeté, e uma terceira, com o mesmo objetivo, a ser
realizada no referido município; Fábio Avelar, em que solicita seja
realizada audiência pública desta Comissão para discutir sobre a
segurança, a violência e os procedimentos adotados pela PMMG por
ocasião dos jogos realizados no Estádio Governador Magalhães Pinto,
em Belo Horizonte. A Presidência destina esta parte da reunião a
ouvir os convidados, que discorrerão sobre o tema objeto desta
audiência pública. Registra-se a presença dos Srs. Leonardo
Monteiro, Deputado Federal, Luis Antônio Chaves, Diretor-Geral do
ITER, representante do Sr. Marcelo Jerônimo Gonçalves, Secretário
Extraordinário para Assuntos de Reforma Agrária; Carlos Alberto
Menezes de Calazans, Delegado Regional do Trabalho em Minas
Gerais; Marcos de Abreu e Silva, Coordenador da Assessoria Jurídica
da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais -
FAEMG - e representante do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Presidente
da Federação da Agricultura de Minas Gerais; Sônia Prata, assessora
jurídica e representante do Sr. Vilson Luiz da Silva, Presidente da
Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais; José
Diamantino Neto, Vice-Presidente de Comunicação e Divulgação do
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais - SINAIT - e representante
do Sr. Fahid Tahan Sab, Presidente da Associação dos Auditores
Fiscais - AAFIT-MG, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. Os Deputados Durval Angelo, Roberto Ramos e Biel Rocha

WARk-.4



1201
tecem suas considerações iniciais, na qualidade de autores do
requerimento que deu origem ao debate. Logo após, o Presidente
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 & presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para as reuniões extraordinárias de 22/4/2004, às 9 e às 10
horas, para, respectivamente, debater a situação de Felipe Matheus
Papp e ouvir vítimas e testemunhas da prática de tortura por parte de
autoridade policial do Município de Abaeté, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Biel Rocha - Mauro Lobo.

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

1 371/2004
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em causa visa

declarar de utilidade pública a instituição Ponto Cultural, com sede no
Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
A entidade Ponto Cultural é uma sociedade civil, sem fins lucrativos,

de caráter beneficente, que trabalha em prol das crianças e
adolescentes carentes de Belo Horizonte. Na missão de ajudar a
construir exemplo de solidariedade, busca oferecer base concreta
para afirmação social a partir da infância.

Promovendo ações que dão suporte ao desenvolvimento físico e
mental, atua ativamente na definição dos valores familiares,
consolidando princípios de ética, moral e civismo.

Além das atividades mencionadas, empresta destacada importância
aos esportes e à cultura.
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Portanto, o Ponto Cultural oferece o que se espera de uma

entidade postulante ao título de utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.371/2004 em turno único.

Saladas: Comissões, 22 de abril de 2004.
Sidinho do Ferrotaco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.444/2004

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o Projeto de Lei n°
1.444/2004 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade de
Apoio à Mulher, com sede no Município de Divinópolis.

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

Fundamentação
A citada entidade tem por objetivo estimular, apoiar, subsidiar e

executar atividades voltadas para a defesa dos direitos da mulher,
inclusive com orientação jurídica, oferecendo, ainda, serviços
psicológicos e apoio a vítimas de violência.

Promove, também, o intercâmbio e a cooperação com instituições
congêneres nacionais e internacionais, públicas e privadas, visando
oferecer à mulher serviços de qualidade e informações atualizadas
sobre seus direitos e reivindicações.

E pertinente, portanto, que o Estado conceda à Sociedade de Apoio
à Mulher o título de utilidade pública pleiteado.

Conclusão
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n° 1.444/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 23 de abril de 2004.
Mauro Lobo, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.367/2004
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
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Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria da Deputada Lúcia Pacífico, tem
como objetivo estabelecer prazo para o envio da guia de recebimento
do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá
outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 19/2/2004, foi a proposta
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer
preliminar pela juridicidade, pela constitucional idade e pela legalidade
da matéria.

Agora, para atender ao que dispõe o art. 188, c/c o art. 102, IV, «ft
do Regimento Interno, vem o projeto a esta Comissão para receber
parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
Vislumbra-se, no projeto de lei em análise, a procura de maior

segurança para o contribuinte do IPVA no que respeita ao
recolhimento do tributo e ao porte do documento. As medidas
sugeridas buscam, ainda, impor regras mais rígidas no que toca ao
prazo para envio das guias de recolhimento 	imposto.

Há três anos, o Estado de Minas Gerais adotou um novo modelo
para recolhimento do IPVA, objetivando agilizar todo o sistema, que
envolve também o recebimento de multas, taxa de licenciamento,
DPVAT e o próprio imposto. Tais medidas acabaram por reduzir
custos e facilitar o recolhimento do tributo em diversos pontos de
atendimento da rede bancária credenciada. Basta a apresentação do
Certificado de Licenciamento de Veículo - CRVL - ou o número do
RENJAVANJ para que a operação possa ser realizada. Até mesmo as
despesas de postagem das guias foram evitadas pela Secretaria de
Estado da Fazenda, titular da arrecadação tributária nesse caso.

Como foi visto, não merece acolhida o projeto em sua forma original,
mesmo com a Emenda n° 1, subscrita pela Comissão de Constituição
e Justiça, já que não se verifica benefício nem para o Fisco Estadual
nem para os contribuintes do IPVA. Entretanto, com o fim de preservar
parte da essência do projeto, que visa, acima de tudo, a beneficiar o
contribuinte mineiro, apresentamos, na conclusão deste parecer, o
Substitutivo n° 1.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 1° turno, do
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Projeto de Lei n° 1.367/2004 na forma do Substitutivo n° 1, a
seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a divulgação de informações sobre o Imposto sobre a

Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°. - O recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de

Veículos Automotores - IPVA -, de que trata a Lei n° 14.937, de 23 de
dezembro de 2003, será precedido de ampla divulgação, pelo Poder
Executivo, por todos os meios disponíveis:

- do percentual de eventuais descontos para o pagamento à vista;
II - dos encargos do parcelamento;
III - das datas dos vencimentos;
IV - dos critérios de apuração da base de cálculo;
V - dos postos de atendimento em caso de contestação;
VI - das isenções;
VII - dos encargos em caso de atraso;
VIII - dos demais valores devidos, como o Seguro de Danos

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres -
DPVAT -, multas e taxa de licenciamento.

Parágrafo único - A divulgação de que trata o "caput" deste artigo
deverá ocorrer, no mínimo, quinze dias antes do vencimento da
primeira parcela ou do pagamento à vista do tributo.

Art. 20 . - O calendário de licenciamento dos veículos registrados nos
órgãos de trânsito de Minas Gerais, na forma prevista na Lei n° 9.503,
de 23 de setembro de 1997, será divulgado com antecedência mínima
de trinta dias da data do seu início.

Art. 30. - O Poder Executivo dará ampla divulgação, por todos os
meios de que dispõe, dos procedimentos necessários para o
recebimento, por parte do contribuinte, de indébito relativo a multas de
trânsito, IPVA, DPVAT ou taxa de licenciamento recolhidos de forma
indevida.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 20 de abril de 2004.
Vanessa Lucas, Presidente - Roberto Carvalho, relator - Antônio
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2004

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.62412004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O Deputado Jayro Lessa, por meio da proposição em exame, solicita

ao Governador do Estado que envie projeto de lei a esta Casa
autorizando o Estado a permutar imóvel com a União.

Encaminhada a matéria a esta Comissão, passamos a emitir nosso
parecer.

Fundamentação
A proposição em tela requer seja enviada sugestão ao Governador

do Estado para que elabore um projeto de lei autorizando a permuta
do edifício onde está sendo construído o hospital da Fundação
Instituto do Coração de Minas Gerais - CARDIOMINAS -, pertencente
ao Estado, com o terreno onde estão construídos o Estádio
Governador Magalhães Pinto - Mineirão - e o Estádio Jornalista Felipe
Drummond - Mineirinho.

Quando da concepção do CARDIOMINAS, havia a intenção de que
este fosse um dos hospitais mais modernos do País na área de
emergência cardiológica. O projeto inicial previa, numa primeira etapa,
a instalação de 450 leitos, numa área construída de 64.000m 2. No
entanto, passados 17 anos do início das obras, o hospital continua
inacabado, tendo sido até mesmo alvo de invasões por desabrigados
da Região Metropolitana de BeloHorizonte.

Em 1997, por meio da Lei n° 12.668, o imóvel foi doado à Santa
Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, para que esta, no prazo de
cinco anos a contar da data da lavratura da escritura pública de
doação do imóvel, concluísse a construção do hospital e o colocasse
em funcionamento, dotando o conjunto hospitalar de equipamentos
que assegurassem a sua atividade em elevados padrões técnicos.
Não tendo a Santa Casa conseguido cumprir o prazo estabelecido, o
Estado, por meio da Lei n° 14.569, de 10/1/2003, prorrogou o prazo
inicial em dois anos. De acordo com informações da Diretoria Central
de Patrimônio Imobiliário do Estado, a data da lavratura da ata de
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doação foi 11/3/98. Assim, a Santa Casa tem até março do
próximo ano para concluir as obras do hospital.

No entanto, considerando a delicada situação financeira por que
passa a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, bem como o
fato, de que desde 1998 ela não consegue iniciar as obras do
CARDIOMINAS, constata-se que, muito provavelmente, a doação do
imóvel será revogada e o bem voltará a incorporar o patrimônio
estatal.

Sendo assim, justifica-se o objeto do requerimento em tela, que
apresenta uma outra alternativa à destinação do imóvel do
CARDIOMINAS, propondo sua permuta com a área onde hoje estão
situados os estádios Mineirão e Mineirinho. Atualmente, a área
pertence à UFMG, sendo que a administração dos estádios é feita
pela Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG.
De acordo com o autor do projeto, a permuta em questão possibilitaria
à União, por meio da UFMG, implantar um centro médico hospitalar
que viria a contribuir para a melhoria do sistema de saúde de Minas
Gerais.

Não obstante, considerando que ainda vigora o acordo entre o
Estado e a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte,
apresentamos ao final de nosso parecer o Substitutivo n° 1, que
solicita ao Governador do Estado a abertura de negociação com a
União, de modo a possibilitar a referida permuta.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.624/2004 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos
regimentais, seja encaminhado ofício ao Sr. Aécio Neves, Governador
do Estado de Minas Gerais, com a sugestão de que este promova
entendimento com a União com vistas a se analisar a possibilidade de
permuta do imóvel destinado à instalação do hospital da Fundação
Instituto do Coração de Minas Gerais - CARDIOMINAS - pela área
onde se encontram edificados o Estádio Governador Magalhães Pinto
- Mineirão - e o Estádio Jornalista Felipe Drummond - Mineirinho.



Sala das Comissões, 26 de abril de 2004.
Chico Simões, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2004

ATAS

ATA DA 7a REUNIÃO ESPECIAL DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA EM. 23/4/2004

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

Registro de presenças - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Fábio Avelar - Leitura de discurso -
Palavras do Deputado Ivair Nogueira - Palavras do Deputado Paulo
Piau - Apresentação de vídeo - Apresentação musical - Palavras do
Sr. Rodrigo de Almeida Pontes - Palavras do Sr. Marcos Túlio de Meio
- Entrega de placas - Entrega de troféus - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Antônio Andrade - Ana Maria Resende - Antônio Júlio - Doutor Viana

- Fábio Avelar - Ivair Nogueira - Maria José Haueisen - Paulo Piau -
Rogério Correta - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Andrade) - As 10h115min,

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

Ata
- O Deputado Fábio Avelar, 20-Secretário 'ad hoc", procede à leitura

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs.
Marcos Túlio de Meio, Presidente do CREA-MG; Rodrigo de Almeida
Pontes, Presidente da SMEA; Antônio Cândido M. Borges, Secretário
Adjunto de Agricultura de Minas Gerais; Aluísio Pimenta, Assessor
Especial do Governador do Estado; Deputados Fábio Avelar, Ivair
Nogueira e Paulo Piau, autores do requerimento que deu origem a
esta solenidade; e Wilson Lamg, Presidente do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.
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Registro de Presenças

O locutor - Registramos a presença em Plenário da Sra. Ana
Paschoal, Vereadora à Câmara Municipal de Belo Horizonte; e dos
Srs. Gilman Viana Rodrigues, Presidente da FAEMG, e Luiz Henrique
Rodarte, coordenador técnico do curso de Meio Ambiente do Colégio
Pio XII, recentemente registrado no CREA.

Destinação da reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a comemorar os 70 anos de

fundação do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG - e da Sociedade Mineira de
Engenheiros Agrônomos - SMEA.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que

será apresentado pelo coral do CREA-MG.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Fábio Avelar
Exmos. Deputado Antônio Andrade, engenheiro e colega de

profissão; querido amigo Marcos Túlio de Meio; Dr. Rodrigo de
Almeida Pontes; Dr. Antônio Cândido Borges; nosso querido Prof.
Aluisio Pimenta; Deputados Ivair Nogueira e Paulo Piau, engenheiros;
Engo. Wilson Lamg; meus senhores, minhas senhoras, senhores da
imprensa, telespectadores da TV Assembléia, colegas engenheiros,
Deputadas Ana Maria Resende e Maria José Haueisen e Deputado
Doutor Viana, agradecemos a presença de todos nesta agradável
manhã.

E para nós, engenheiros, arquitetos, agrimensores, agrônomos,
geólogos, meteorologistas, geógrafos e todos os que militam nessa
área da atividade humana, motivo de grande orgulho pertencer às
duas gloriosas entidades que têm desempenhado papel de
fundamental importância em nossa sociedade.

No decorrer desses 70 anos, o CREA-MG e a SMEA têm cumprido
com firmeza e correção inquestionáveis os objetivos para os quais
foram criados. Como estruturas básicas de um complexo sistema de
regulamentação, fiscalização e ordenamento de normas e princípios
que devem ser observados continuamente, o Conselho e a SMEA têm
marcado de forma efetiva sua presença e participação, assegurando
mercado de trabalho para os profissionais legalmente habilitados e
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garantindo credibilidade, segurança e qualidade em obras e
serviços, beneficiando assim toda a coletividade.

Para a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o
reconhecimento da legitimidade e da eficiência do CREA-MG e da
SMEA é resultado da constatação positiva do trabalho de ambos no
decorrer do tempo. E também resultante da participação na discussão
dos grandes temas de interesse social e político, como é o caso das
questões ligadas a meio ambiente, saneamento, infra-estrutura
urbana, transportes, habitação, serviços essenciais e outros. Por tudo
isso, nada mais justo do que esta homenagem ora realizada, uma
verdadeira certificação pelos notáveis serviços prestados à
comunidade mineira.

Nós, engenheiros e Deputados desta Casa - somos cinco
engenheiros, eu e os Deputados Paulo Piau, Ivair Nogueira, Antônio
Andrade e Luiz Fernando Faria, que, infelizmente, não pôde estar
presente hoje -, autores do requerimento que deu origem a esta
homenagem, sentimo-nos honrados, orgulhosos e, por que não dizer,
envaidecidos com esta demonstração de apreço, consideração e
respeito pela entidade a que pertencemos por formação e exercício
profissional.

As diretorias do CREA-MG e da SMEA, os nossos sinceros
parabéns, extensivos a todos os integrantes das diretorias que as
antecederam e ajudaram a construir essas entidades, que se
constituem em inestimável patrimônio técnico, profissional e moral de
todos os mineiros. Parabéns, CREA-MG! Parabéns, SMEA! Muito
obrigado a todos.

Leitura de Discurso
O locutor - Senhoras e senhores, atendendo à solicitação do

Presidente desta solenidade, faremos agora a leitura do
pronunciamento do 2 0-Secretário desta Assembléia Legislativa,
Deputado Luiz Fernando Faria, que, em razão de força maior, não
pôde comparecer. (- Lê:)

"Os 70 anos do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Minas Gerais, comemorados juntamente com os 70
anos de fundação da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos,
são motivo de dupla alegria para esta Casa. As duas entidades ora
homenageadas garantem ao nosso Estado a atuação de profissionais
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legalmente habilitados, respondendo pela segurança e pela
qualidade nas obras e nos serviços prestados.

Assim, as profissões que ao longo dessas décadas tanto têm
contribuído para o desenvolvimento e o progresso do País e do
Estado recebem, mais do que uma necessária fiscalização, o aval
para um exercício ético, socialmente responsável e voltado para a
plena cidadania. Grandes projetos de política pública são hoje
levantados pelo CREA e pela SMEA, em sintonia com as
preocupações democráticas voltadas para o progresso social, marca
da atuação desta Assembléia.

Um país consciente dos problemas atuais e de suas necessidades
futuras como nação requer profissionais que vêem seu ofício no
contexto maior da consolidação de nossa democracia, cujo
aperfeiçoamento é alcançado pela contribuição e pela vigilância de
todos.

Junto, assim, minha voz à dos outros membros desta Casa para
parabenizar engenheiros, arquitetos, agrônomos, geólogos,
meteorologistas e todos os técnicos envolvidos na área, pela sólida
demonstração de união na luta pelo interesses de sua classe, sempre
harmonizada com o interesse nacional".

Palavras do Deputado Ivair Nogueira
Exmo. Deputado Antônio Andrade, representando o Presidente

desta Casa, Deputado Mauri Torres; Dr. Marcos Túlio de Meio; Dr.
Rodrigo de Almeida Pontes; Dr. Antônio Cândido Borges; Prof. Aluísio
Pimenta; Deputados Fábio Avelar e Paulo Piau; Engo. Wilson Lamg;
Deputado Doutor Viana; Deputadas Maria José Haueisen e Ana Maria
Resende; demais autoridades presentes; senhoras e senhores
convidados, na condição de Deputado e engenheiro tenho a honra de
ocupar esta tribuna para saudar o CREA pelos 70 anos de atividade
em nosso Estado.

Desde a época de estudante, quando comecei a militar na área,
pude sentir o quanto é importante para a nossa categoria ter o amparo
e o respaldo de uma entidade com o respeito e a confiabilidade do
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Hoje, com a visão e a
experiência ainda mais ampliadas pela experiência de ex-Prefeito e de
Deputado Estadual já no terceiro mandato, carrego comigo o orgulho
de ser não só um integrante dessa entidade, como também - e ainda
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mais - cidadão de um Estado que conta com um dos conselhos
mais atuantes do País, O CREA sempre esteve presente em todos os
grandes momentos da vida de Minas e do Brasil. Por isso, a entidade
tradicionalmente cumpre seu dever como representante de uma
categoria profissional das mais importantes para o desenvolvimento
do País e também exerce o papel social de participar da formação de
uma sociedade mais justa e desenvolvida.

Dessa forma, ao saudar a direção do CREA-MG, lembrar e
homenagear todos os ex-dirigentes desde a fundação do Conselho,
quero abraçar cada um dos colegas engenheiros e arquitetos que
contribuem e contribuíram para a construção da história da entidade e
do Pais. E nesse ponto, se me permitirem, faço questão de abrir um
parêntese: nos últimos 70 anos, foram muitas e diversas as fases que
vivemos no Brasil. Foram várias crises, houve suicídio e renúncia de
Presidente, uma ditadura, "impeachment" e vários outros momentos
importantes também, como o movimento Diretas Já, justamente
exaltado nos últimos dias. E se uma entidade como o CREA-MG
chega a essa marca, sobrevivendo a todas essas etapas da vida
nacional, é porque realmente é cumpridora do seu dever social e
merece de todos nós, cidadãos de Minas e do Brasil, o devido respeito
e o pleno reconhecimento da sua importância para as categorias que
representa e para a nação que ajuda a construir.

Quero ressaltar a importância dos convênios firmados com o CREA,
o Ministério Público e outras entidades. Dessa forma, teremos um
CREA cada vez mais atuante e justo, buscando parcerias com todos
os órgãos que possam contribuir direta ou indiretamente para o
desenvolvimento do Estado.

Para mim é importante, neste momento, saudar os 70 anos do
CREA. Espero que, com sua parceria e por convênios, continue
representando não só Minas, como também o País. Ao longo de sua
história, contou com profissionais que contribuíram com obras e que
hoje fazem parte de nossa história. Seus profissionais estão cada vez
mais competentes e merecem todo nosso respeito e admiração.

Nós, da Assembléia Legislativa, não só os engenheiros, mas todos
os Deputados, buscamos a contribuição do CREA para a elaboração
de projetos que venham a melhorar e aperfeiçoar o trabalho do
Legislativo.
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Tenho certeza, Sr. Presidente - V. Exa. tem dado um exemplo

da abertura, desse contato cada vez mais próximo com o Poder
Legislativo -, de que o CREA poderá contribuir para que esta Casa
elabore projetos importantes não só para Minas, mas também para o
País. Nesse aspecto é que a Assembléia tem mudado seu ângulo de
visão e dado abertura a todas as entidades: O projeto não é apenas
do Deputado, o Deputado é apenas o seu autor.

O Deputado busca nas entidades e em todos os segmentos alguma
idéia ou sugestão que possa ser debatida e trazida a esta Casa como
contribuição válida, graças à experiência de cada profissional. Dessa
maneira, a Assembléia abre suas portas para receber todas as
sugestões, ficando mais próxima da sociedade, buscando
contribuições para a melhoria de seus projetos. Muito obrigado,
parabéns para todos vocês.

Palavras do Deputado Paulo Piau
Peço permissão a todos para cumprimentá-los nas pessoas do

Presidente destes trabalhos, Deputado Antônio Andrade, Marcos
Túlio, Presidente do CREA, e Rodrigo, Presidente da SMEA.
Cumprimento os presentes na pessoa do Dr. Gilman Viana Rodrigues,
Presidente da FAEMG, amigos, companheiros, engenheiros.

Uma saudável combinação entre a biologia e a engenharia resultou
na Engenharia Agronômica, na qual tive a honra de me graduar pela
Universidade Federal de Viçosa.

Como engenheiro, tenho o prazer de ser associado ao CREA-MG,
que está completando 70 anos de relevantes serviços prestados ao
nosso Estado, no alicerce do desenvolvimento agrícola, industrial,
agroindustrial e tecnológico, cujas ações ultrapassam as fronteiras de
nosso Estado. Merece destaque a infra-estrutura urbana e rural de
apoio ao desenvolvimento do setor produtivo.

Por outro lado, sinto-me duplamente honrado, porque também sou
associado à querida Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos
que, nesta solenidade, ao lado do CREA, recebe as honrarias desta
Casa também pelos seus 70 anos.

No bojo da cidadania e com vistas às constantes mudanças
impostas pelo mundo globalizado, a Engenharia Agronômica, ao lado
da Arquitetura e de todos os outros ramos da engenharia ou com ela
sistematizada, vem desempenhando papel preponderante no
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desenvolvimento socioeconômjco brasileiro.

A agricultura irrigada, a mecanização agrícola, a armazenagem de
grãos, as máquinas e equipamentos agrícolas, a agroindústria, as
construções rurais e a tecnologia de alimentos são alguns dos
segmentos que propiciam a interação da biologia com as engenharias,
colocando o engenheiro agrônomo no meio desse complexo que
alavanca o progresso, gerando renda, abrindo oportunidades de
emprego, fornecendo matéria-prima para a indústria e colaborando
decididamente com a pauta de exportações brasileiras.

Gostaria de acrescentar duas atividades modernas no mundo das
engenharias que têm forte interação com a agronomia: a engenharia
ambiental e a engenharia genética. Embora cercadas de pressões
ideológicas, religiosas, políticas e econômicas, constituem fator de
preocupação e de avanço tecnológico, não só pela sustentabilidade
do desenvolvimento, mas também pela solução de problemas ligados
à fome, à desnutrição, à redução de custos e de perdas.

Como atividade mais recente, não podemos deixar de registrar o
avanço da agricultura de precisão com o auxílio de satélites - um
grande desafio para o melhor rearranjo dos fatores na propriedade
agrícola, por meio de seu planejamento adequado. O
geoprocessamento é um recurso que, utilizando-se da topografia
tradicional, de fotografias aéreas, de modernas imagens de satélites e
de GPS, permite esse planejamento racional que indica áreas para
agricultura, pastagens, açudes, barragens, estradas etc.

Num contexto dessa natureza, as engenharias se misturam na
síntese do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia. No ambiente festivo desta manhã, com orgulho e honra, e
na condição de um dos autores do requerimento que deu origem a
esta solenidade, quero congratular-me com o CREA-MG, na pessoa
de seu Presidente, engenheiro civil Marcos Túlio de Meio, e com sua
equipe, que com brilhantismo coordena os festejos dos 70 anos de
nosso Conselho. Da mesma forma, quero cumprimentar o Presidente
da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos, Dr. Rodrigo de
Almeida Pontes, engenheiro agrônomo que, com sua competência e
inteligência, tão bem dirige nossa sociedade nesta festa magna de 70
anos de criação.

Nesta oportunidade, gostaria de registrar algumas importantes
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realizações que contaram com a ação decisiva de engenheiros
agrônomos, propiciando um salto na agropecuária mineira, tanto sob o
ponto de vista técnico como sob o político.

A criação da Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Viçosa -
ESAV -, em 1920, e o início de seu funcionamento em 1927, deram
origem a amplo programa de defesa sanitária animal e a realização de
bem sucedidas experiências com o plantio de arroz no Vale do Rio
Grande, e de Algodão no Vale do São Francisco.

A antiga ESAV deu lugar à atual e moderna Universidade Federal de
Viçosa. De lá, o professor Tuneo Sediyama iniciou, há mais de 30
anos, pesquisas com soja, no cerrado, numa série cumulativa de
melhoramento genético, hoje difundida em vários Estados.

Em 1912, o Estado subvencionava alguns colégios particulares que
se destinassem a ministrar o ensino médio agrícola. Um desses era a
Escola Agrícola de Lavras, embrião da futura Escola Superior de
Agricultura, que se transformou mais recentemente na Universidade
Federal de Lavras, em que, entre tantas importantes frentes de
trabalho, se destaca o progresso tecnológico do café para o Estado,
cujo serviço de defesa em relação aos cafezais, em 1928, era evitar a
entrada da broca do café em Minas Gerais.

O Estado sempre esteve preocupado com o ensino agrícola como
forma de regeneração agrária, buscando uma solução geral para o
problema. Por isso, na década de 20, o Governo, com a decisiva
participação do engenheiro agrônomo, mantinha quatro aprendizados
agrícolas: "José Silva", em Ouro Fino; "Borges Sampaio", em
Uberaba; "Barão de Camargos", em Ouro Preto e "Carlos Prates", em
Itambacuri, além de três institutos em Belo Horizonte, Itajubá e Mar de
Espanha.

Com pesquisadores da EPAMIG e do Ministério da Agricultura,
como Gerson Pereira Rios, na década de 70, e mais recentemente
Neilson Arantes, da EPAMIG-EMBRAPA de Uberaba, a soja vem
ajudando a ocupar racionalmente o cerrado mineiro e brasileiro,
criando oportunidades de emprego, melhorando a arrecadação dos
municípios e aumentando a balança comercial. Ressalte-se, também,
a alta contribuição dos engenheiros agrônomos da EMBRAPA nesse
processo.

Em 1971, a chamada Reforma Paulinelli deu novo e amplo impulso
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ao desenvolvimento do Estado de Minas, evidenciando o projeto
Jaíba, que imprimiu forte interseção nas engenharias civil, agrícola,
agronômica e mecânica, entre outras, no Norte de Minas.

Outro importante projeto, desta feita para o cerrado, foi o Programa
de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba - PADAP -, a grande
porta de entrada para a exploração técnica e racional do cerrado.
Entre muitos engenheiros agrônomos dessa espetacular frente de
desenvolvimento agropecuário, destaco Alysson Paulinelli e Aluísio
Fantini Valério.

Vale ressaltar que, nos últimos 13 anos, a área agrícola expandiu
24%, enquanto a produção cresceu 125%, devido a um trabalho de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico dos engenheiros agrônomos.
O salto de produtividade que permitiu esse notável avanço deve-se,
sem dúvida, aos abnegados esforços desses profissionais. Os
90.000.000ha ainda disponíveis para a agricultura poderão contar com
o exercício profissional dessa classe, que, em Minas Gerais, chega a
constituir a cifra de 7 mil.

A criação da CAMIG, impulsionando a mecanização agrícola; da
CASEMG, na década de 50; do Instituto Agronômico, no Horto, em
Belo Horizonte; do Serviço Especial do Café; da ACAR, hoje
EMATER; da EPAMIG, na década de 70 - presto homenagem ao Dr.
Flamarion Ferreira, seu ex-Presidente, que, em sua cadeira de rodas,
se esforçou para comparecer a esta reunião -; e do IEF, com destaque
para o engenheiro agrônomo Carlos Eugênio Thibau, ex-Presidente
da SMEA e também ex-Presidente do CREA, foram iniciativas
governamentais que contaram com a inteligência e dedicação de
engenheiros agrônomos de diversas especialidades.

Ainda no âmbito das engenharias, destaco a criação da
RURALMINAS, com o objetivo de desenvolver uma extensa área de
110.000km2 no Noroeste mineiro, atuando em linhas de transmissão e
distribuição de energia elétrica, estradas de penetração, armazéns,
abastecimento de água, colonização agrícola, projetos de irrigação,
distrito agroindustrial etc.

Programas como o POLOCENTRO, para o desenvolvimento dos
cerrados; o PROVARZEAS, para aproveitamento técnico das várzeas
mineiras; o PRODEMATA, para recuperação econômica da Zona da
Mata; e tantos outros tiveram a efetiva participação de nobres colegas
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engenheiros agrônomos e tantos outros engenheiros, como os
mecânicos, eletricistas, civis, agrimensores e de minas, além dos
arquitetos, que fizeram a engenharia do agronegócio até aqui e
continuarão a fazer o progresso de Minas e do Brasil em atividades
que exigem, cada vez mais, entrosamento profissional e
sistematização de projetos.

Ontem, tivemos a grande alegria de participar das despedidas de um
engenheiro agrônomo, o Prof. Paniago, da Câmara Municipal de
Viçosa. Como professor Ph.D. do Departamento de Economia Rural,
muito contribuiu para a economia agrícola de Minas.

Presto homenagens a todos os engenheiros-agrônomos que têm a
coragem de encarar a vida política. Precisamos de mais, porque sou o
único nesta Casa. Precisamos participar mais da vida política.
Agradeço ao CREA pela defesa e pela disciplina da nossa profissão,
valorizando-a cada vez mais. Obrigado.

Apresentação de Vídeo
O locutor - Neste momento será apresentado um vídeo

comemorativo dos 70 anos, elaborado pelo CREA-MG.
- Procede-se à apresentação de vídeo.

Apresentação Musical
O locutor - Ouviremos, agora, uma apresentação musical do Coral

do CREA-MG, sob a regência do maestro Marco Antônio Maia
Drumond, que executará as seguintes músicas: "CânonS', de Mozart;
"Espanhola", de Flávio Venturini; o "Vosso Galo", do folclore galego, e
o "Tempo do Onça", de Denis Brean.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Rodrigo de Almeida Pontes

Exmo. Sr. 1 0-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, Deputado Antônio Andrade, representando o Exmo.
Presidente desta Casa, Deputado Mauri Torres; Deputados Paulo
Piau, Fábio Avelar, Ivair Nogueira e Luiz Fernando Faria, em nome da
classe agronômica do Estado, agradecemos as homenagens
prestadas pelos 70 anos da SMEA.

Caro Presidente do CREA-MG, Marcos Túlio de Meio, na pessoa do
qual saúdo o CREA pelos 70 anos de serviços prestados à sociedade
mineira; caro Prof. Aluísio Pimenta; Wilson Lamg, Presidente do
CONFEA; Alfredo Gomes, que me colocou na Diretoria da SMEA;

rs
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grande Presidente da FAEMG, Gilman Viana Rodrigues, meu
espelho; meu antecessor, Marcelo Martins; ex-Presidentes colegas
engenheiros-agrônomos, Deputados, senhoras e senhores, bom-dia.

Ao recebermos o convite para participar desta cerimônia de
homenagem aos 70 anos da SMEA, sentimo-nos honrados, pois
interpretamos que esse é o reconhecimento, de todo o trabalho de
uma .legião de profissionais, engenheiros-agrônomos, que dedicaram
o melhor de si para a construção de uma sociedade mais justa e
igualitária através de seu conhecimento aplicado ao desenvolvimento
do setor agropecuário mineiro.

Criada em 4/6/34 como entidade civil sem fins lucrativos, partidários
ou religiosos, hoje faz parte, junto com outras 26 associações de
profissionais, da Confederação Brasileira de Engenheiros-Agrônomos
e participa com cinco representantes do Conselho do CREA-MG.

Dos quase 103 mil engenheiros-agrônomos do País, representamos
7 mil profissionais com atuação destacada no Estado de Minas
Gerais. Desde sua criação, passaram aqui inúmeros colegas com o
intuito de contribuir para a solução dos problemas enfrentados pela
agropecuária mineira.

E relevante destacar que seus Presidentes sempre foram eleitos de
forma direta, pelo voto, mesmo antes das Diretas Já.

Além da defesa do profissional de agronomia, nossas idéias sempre
foram defendidas com vigor e, dessa forma, a SMEA participou nestes
70 anos, efetivamente, da ocupação e do desenvolvimento do campo
mineiro. Falar dos 70 anos da SMEA é falar da formação e da atuação
desse profissional, é falar da inteligência agronômica gerada nas
nossas universidades, é, ao mesmo tempo, falar de uma das
principais tecnologias geradas no País. A história do engenheiro-
agrônomo confunde-se com o sucesso dos agronegócios mineiro e
brasileiro.

Por meio da Carta Régia, em 25/6/1812, o Príncipe Regente, Dom
João, instalava na Bahia o primeiro curso de agricultura do País e já
providenciava a instalação de hortos reais, aos quais se atribuíam as
funções de ensino, pesquisa e extensão, nos moldes do iluminismo,
do liberalismo e do enciclopedismo em que fora criado.

Em 1814, foi criada uma cadeira de Botânica e Agricultura no Rio de
Janeiro e, mais tarde, uma Escola de Agricultura Prática e Teórica no
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Jardim Botânico da lagoa Rodrigo de Freitas, configurando-se o
primeiro instituto tecnológico do Brasil.

Em 1859, Sua Majestade Dom Pedro II comparece à inauguração do
Imperial Instituto Baiano de Agricultura, e, a partir dessa data até
1910, vários outros institutos e escolas foram criados nas diversas
províncias.

Os primeiros registros dessas escotas em Minas Gerais relatam a
doação feita aos salesianos do antigo palácio e quartel dos tempos
coloniais em Cachoeira do Campo, próximo a Ouro Preto, pela Lei n°
43, de 22/5/1893, assinada pelo Presidente do Estado Affonso
Augusto Moreira Penna. Em Cachoeira do Campo, a Escola de
Agronomia Dom Bosco chegou a ter uma freqüência de 200 alunos, e
registram-se, nessa época, em Minas Gerais, as primeiras titulações
de engenheiro agrônomo.

Em 1908, é fundada em Lavras a Escola Agrícola, dirigida pelo
agrônomo norte-americano Benjamim Harris Hunicutt, que mais tarde
se transformaria na atual Universidade Federal de Lavras - UFLA.

Esse período da Carta Régia até 1910 é marcado por tentativas de
se instituir um sistema de ensino agrícola no País. Mas é após a
criação do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, em 1906,
que se inicia o processo de regulamentação do ensino agrícola no
Brasil, em todos os graus e modalidades. Por meio do Decreto n°
8.319, de 1910, surge a primeira regulamentação do ensino agrícola
no Brasil.

Em 1914, é criada em Belo Horizonte a Escola Mineira de
Agronomia e Medicina Veterinária, que funcionou no Ginásio Mineiro e
que usava, inicialmente, os terrenos do antigo Jardim Zoológico, ao
lado do Parque Municipal, para aulas práticas. Apenas em 1923 é
inaugurado, no Bairro Santo Antônio, o edifício próprio da escola, hoje
Faculdade de Filosofia. Em 1940, suas atividades são encerradas,
tendo formado 132 engenheiros agrônomos.

Em Passa-Quatro, no ano de 1917, é fundada a Escola de
Agricultura e Pecuária, que funcionou até 1938 e chegou a formar
engenheiros agrônomos vindos de cinco Estados brasileiros.

Em 1920, na cidade de Viçosa, é fundada a Escola Superior de
Agricultura e Veterinária de Viçosa, hoje UFV. Desde essa época,
Minas Gerais destaca-se no cenário nacional e possui duas das dez
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mais antigas escolas do País, as quais figuram até hoje entre as
três melhores escolas de agronomia do Brasil.

No ano de 1933, o Governo Getúlio Vargas reorientaria o ensino
agrícola, com a criação da Diretoria do Ensino Agronômico no
Ministério da Agricultura. Por meio do Decreto n°23.196, de 12/10/33,
é regulamentado o exercício da profissão agronômica, que se torna,
dessa forma, a primeira engenharia regulamentada do País.

Em 11/12/33, é criado o CREA e o sistema CONFEA, onde
deveriam se registrar os profissionais de engenharia, arquitetura e
agronomia.

Em abril de 1934, iniciam-se as atividades do CREA-MG, e, em
junho do mesmo ano, surge a organização dos engenheiros
agrônomos em Minas Gerais, que inicialmente tinha forma sindical e
depois veio a se firmar como ONG.

Em vista da regulamentação da engenharia agronômica e da
amplitude de suas áreas de concentração e especialidades, surgiram,
a partir da formação básica do engenheiro agrônomo, as engenharias
florestal, agrícola, zootecnista e de alimentos e, atualmente, novas
especialidades, como gestão do agronegócio e engenharias ambiental
e de recursos hídricos.

Cabe aqui uma reflexão sobre o modelo adotado pela engenharia
brasileira, que, ao contrário da medicina e da advocacia, que geraram
especialidades dentro de sua formação básica, criou novas
especialidades com o titulo de engenheiro, o que prejudica o
entendimento, a prestação de serviço à sociedade, a inserção e a
geração de oportunidades para esses profissionais.

Minas Gerais sempre figurou como um dos mais qualificados
formadores de engenheiros agrônomos para o Estado e para o País.
A agronomia mineira foi responsável por diversos êxitos econômicos
no Estado e no Brasil, e hoje é uma importante parceira do
agronegócio brasileiro. Foi da formação consistente desses
profissionais em Minas Gerais e da articulação da SMEA que
surgiram, no Governo Bias Fortes, as companhias de economia mista,
que resultaram na criação da CAMIG, em 1958, e da Companhia de
Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG. A CAMIG
foi criada para dar apoio ao produtor rural, atuando na
comercialização, na industrialização de insumos agrícolas e na
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prestação de serviço.
A primeira unidade de estudos sobre conservação do solo e da água

no Brasil foi instalada em 1940, na Universidade Federal de Viçosa,
que foi a primeira universidade a instalar um curso de mestrado em
ciências agrárias, sendo pioneira também na criação do Departamento
de Economia Agrícola..

Nasce em 1948, em Minas Gerais, a ACAR, a primeira empresa de
extensão rural, hoje EMATER, servindo de modelo para todo o País,
e, posteriormente, cria-se a EMBRATER.

Desde essa época, a agronomia pública vem sendo praticada no
País, levando tecnologia e conhecimentos agronômicos aos pequenos
empreendedores rurais. Na década de 50, a SMEA destacou-se no
apoio às iniciativas dos produtores rurais de se organizarem em
associações e acompanhou a implantação definitiva da sua
organização maior, a FAREM, hoje FAEMG.

Atrás de um grande homem existe sempre uma grande mulher -
esse ditado parece ser regra geral na agronomia mineira. Em todos os
cantos do Estado, elas acompanhavam seus maridos, e, em 1952,
época em que as mulheres sequer podiam optar por seu destino, foi
criada em Minas Gerais a Associação das Esposas dos Engenheiros
Agrônomos, sempre atuante e uma das primeiras associações de
mulheres de Minas Gerais.

O sistema da agricultura, criado em Minas Gerais com o apoio da
SMEA, no final da década de 60 e durante os anos 70, deu origem ao
Instituto Estadual de Florestas - 1FF -; à Frigoríficos de Minas Gerais -
FRIMISA -; ao Instituto Estadual de Saúde Animal - lESA -; à
RURALMINAS e à EPAMIG. Nessa época, o Projeto Integrado de
Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais - PIPAEMG - foi o
embrião da EPAMIG e seria, mais tarde, o modelo que iria dar origem
à EMBRAPA.

Foi em Minas Gerais, na Universidade Federal de Viçosa, que se
iniciou o melhoramento da soja para sua adaptação às características
do cerrado. A tecnologia de uso e ocupação dos cerrados gerada em
Minas Gerais possibilitou a sua exploração, iniciada em 1970, com o
POLOCENTRO. Nasceram em Minas Gerais, das mãos de nossos
engenheiros agrônomos, as bases que possibilitaram a ocupação do
cerrado e a criação da EMBRAPA.
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Grandes problemas discutidos atualmente na sociedade, como

biotecnologia, transgênicos, recursos hídricos, fome zero, reforma
agrária, meio ambiente, segurança alimentar e agronegócio passam
pela formação técnica e pelo conhecimento desses profissionais.

Atualmente, com a modernização do campo e a conscientização da
população brasileira com relação aos problemas ambientais, os
agrônomos e seus parceiros, os produtores rurais, tornaram-se os
grandes guardiães do meio ambiente no setor rural, e estão sob sua
responsabilidade a preservação da flora, da fauna, do solo e da água.

Muito tempo antes de se falar em meio ambiente e desenvolvimento
sustentável, as bases científicas que formaram o conhecimento
agronômico brasileiro já eram alicerçadas sobre o uso e a capacidade
dos solos e a conservação e o aproveitamento de suas características
naturais e de seus potenciais.

Eu me arriscaria a dizer que as grandes soluções para o
desenvolvimento sustentável, termo muito usado, mas pouco
compreendido, seguramente partirão de Minas Gerais e terão
participação expressiva da inteligência agronômica mineira.

A SMEA, em todos estes anos, esteve prestando serviços relevantes
ao Estado e ao País, seja na formação de profissionais, seja na
atuação à frente de tantos órgãos, seja oferecendo homens públicos e
cidadãos para a sociedade, seja no desenvolvimento de tecnologias
que contribuem para a manutenção dos atuais 27% dos empregos
gerados no País, 33% do PIB e 40% dos valores exportados, sendo o
único setor superavitário da balança comercial brasileira.

E importante ressaltar ainda que a agricultura nacional atingiu, nos
últimos dez anos, ganhos de produtividade média acima de 125%, fato
este não registrado nas principais agriculturas mundiais. Isso não
acontece por acaso ou por um passe de mágica, e os 70 anos da
SMEA são testemunho desta história de sucesso do engenheiro
agrônomo, do trabalho incansável do produtor rural, da agronomia
mineira e do agronegócio nacional. Obrigado.

Palavras do Sr. Marcos Túlio de Meio
Exmo. Sr. 1 0-Secretário da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,

engenheiro, amigo e colega de universidade, Deputado Antônio
Andrade; Exmo. Sr. Rodrigo de Almeida Pontes, que hoje recebe
também as homenagens desta Casa pelos 70 anos da SMEA e em
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cuja pessoa quero parabenizar essa importante entidade, a mais
antiga do Estado, que serviu de base até para a constituição do
próprio sistema profissional. Cumprimento o Clube de Engenharia de
Juiz de Fora, segunda entidade profissional mais antiga do nosso
Estado. Em nome deles, cumprimento o nosso colégio de entidades e
todos os Presidentes, dirigentes e representantes das associações e
dos sindicatos de classe de Minas Gerais. Exmo. Sr. Secretário
Adjunto da Agricultura de Minas Gerais, Antônio Cândido Borges, na
pessoa de quem cumprimento todos os parceiros do Estado com
quem mantemos diversas atividades na área da fiscalização
preventiva e integrada. Cumprimento de maneira especial o nosso
amigo Aluísio Pimenta e também todos os conselhos e ordens
profissionais de Minas Gerais, O Prof. Aluísio Pimenta também é
consultor desse nosso fórum e ex-Presidente do Conselho Regional
de Farmácia de Minas Gerais. Cumprimento com muito carinho os
Deputados Fábio Avelar, Ivair Nogueira e Paulo Piau, profissionais do
nosso sistema e co-autores desta homenagem por nós recebida.
Cumprimento de forma especial o meu amigo, companheiro e
engenheiro Wilson Lamg, na pessoa de quem cumprimento todos os
Conselheiros Federais que se fazem presentes nesta nossa
festividade. Cumprimento ainda o Presidente da Mútua, Henrique
Ludovis, em cuja pessoa saúdo os ex-Presidentes, ex-diretores da
entidade e os coordenadores da Caixa de Assistência dos
Profissionais de Minas Gerais. Cumprimento com muito carinho o
Presidente do CREA do Pará e Coordenador do Colégio de
Presidentes, Antônio Albério, em cuja pessoa saúdo todos os
Presidentes de CREA5 ou seus representantes, que nos dão a honra
da sua presença.

Estão presentes todos os Presidentes, diretamente ou
representados, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Cumprimento o
ex-Presidente do CREA de Minas Gerais, Carlos Eugênio Thibau. Em
seu nome, cumprimento também os outros ex-Presidentes do CREA
presentes nesta solenidade. De uma forma especial, cumprimento o
engenheiro agrônomo Onofre Braga de Faria, ex-Presidente do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e todos os
Diretores, conselheiros e funcionários do CREA. Gostaríamos de dizer
da nossa imensa gratidão, honra e orgulho pelo nosso coral que se
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apresentou, hoje.

Cumprimento o Coordenador do Colégio de Inspetores, Sr. Ismael
Figueiredo. Em seu nome, cumprimento também os outros inspetores
das 56 inspetorias do CREA de Minas Gerais. Agradeço a presença
de todos os profissionais e convidados.

Sr. Presidente, em 1876, foi criada, em Minas Gerais, a Escola de
Minas de Ouro Preto, por interveniência direta do Imperador D. Pedro
II. Os formandos não tinham, à época, grande campo profissional em
um País e, principalmente, em um Estado essencialmente agrícolas,
mas a escola de Ouro Preto foi uma grande formadora de opinião e de
homens de opinião. Em 1930, sob os ares da instalação da chamada
Nova República, o Estado brasileiro passou pelo seu primeiro esforço
de modernização. Assistia-se a uma mudança nas elites, em que os
"coronéis e bacharéis" cediam seus lugares aos técnicos e
engenheiros. A Assembléia Nacional Constituinte de 1933, formada
por bancadas específicas, tinha na dos empregadores homens de
formação técnica, como engenheiros, médicos e químicos.

Merece destaque o titular da Secretaria de Agricultura, Indústria,
Comércio, Viação e Obras Públicas, o engenheiro Israel Pinheiro
Silva, no período de 1933 a 1942, que demonstrou o espírito de
conciliação mineira, antenado com os novos pensadores orgânicos,
não mais só os bacharéis. Também a nossa Capital, Belo Horizonte,
nasceu sob essa égide. Os seus primeiros moradores orgulhavam-se
em dizer que, apesar de parecer um fazendão iluminado, a cidade não
nascera dos clássicos coronéis, mas sim da prancheta do engenheiro
Aarão Reis.

Vivemos um período fértil em legislação. Um novo arcabouço era
necessário para abarcar as alterações que estavam ocorrendo no
País. Assim, na década de 30, foram regulamentados o exercício
profissional da agronomia, da engenharia e da agrimensura e o uso
das minas e das águas. Foram, então, criados o Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Economia e o CREA da 4a Região,
abrangendo os Estados de Minas e de Goiás. Agradeço muito a
presença do Presidente do CREA, de Goiás, Sr. Francisco Almeida,
que também é anfitrião dessas comemorações.

Não por acaso, o primeiro Presidente do CREA4a Região foi o
engenheiro de minas e civil, formado em Ouro Preto, Lourenço Baeta
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Neves, também Deputado Federal na legislatura de 1934 a 1937.

Foram tempos incertos. O Poder Legislativo era subordinado ao
Executivo, não sem resistências.

Após a prisão de inúmeros Deputados e Senadores, o caminho
construído levou à decretação do Estado Novo, em 1937. O CREA da
4a Região ateve-se à época a verificar denúncias de infrações e de
exercícios ilegais da profissão, estratégia de sobrevivência adotada
então.

Ainda assim, os segmentos vinculados ao CREA da 4a Região
lideraram os movimentos em defesa da siderurgia mineira. Houve a
construção da barragem e do aeroporto na Pampulha.

A instalação da CSN no Rio de Janeiro frustrou os mineiros e criou
vários fantasmas que só foram desfeitos na década de 40 com o
projeto de criação da Cidade Industrial Juventino Dias, em Contagem,
da Cia. Vale do Rio Doce e da CEMIG.

Na década de 40, os ares do desenvolvi mentismo já sopravam
sobre Minas Gerais. Em outubro de 1943, foi divulgado o Manifesto
dos Mineiros contra os desmandos da ditadura Vargas e, em BH, sob
o comando do jovem Juscelino Kubitschek, Niemeyer, Portinari, Burle
Marx e Ceschiatti, surgiam as profundas alterações no uso e
ocupação dos espaços urbanos. A indústria ganhava ímpeto com a
Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira.

No CREA da 4a Região, a defesa dos direitos das mulheres
diplomadas foi o ponto alto. Iracema Brasiliense, primeira engenheira
diplomada em Minas Gerais, já integrava o quadro de conselheiros do
CREA.

Encontramos, então, experiências democráticas. Uma importante
articulação entre as áreas técnicas e políticas originou o Plano de
Recuperação Econômica e Fomento da Produção, em 1947, sob a
égide do Governo Milton Campos e com a contribuição central do Eng.
Américo Renné Gianetti.

Houve participação destacada do CREA da 4 Região na criação da
cidade universitária, que abriu as portas da região da Pampulha e da
Escola Técnica de Belo Horizonte, que expandiu a região da Nova
Suíça, sob o governo municipal de JK.

Têm início os anos dourados, entre 1950 e 1964. Assume o Governo
de Minas Juscelino Kubitschek, que envia a esta Assembléia
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Legislativa mensagem baseada no "Plano de eletrificação de
Minas Gerais", a qual, ao final, originou a criação da CEMIG. Seu
binômio de sucesso foi "energia e transporte".

Minas, por estar no meio do caminho entre o Sudeste e o Planalto
Central, quando do deslocamento do vetor do desenvolvimento para
essa região, com a conseqüente construção e transferência da Capital
Federal, experimentou um surto de desenvolvimento de sua
construção pesada e civil sem precedentes.

A década de 60 iniciou-se com enorme otimismo e esperança. A
nova Capital da República ensejou ao CREA da 4 a Região propor a
criação do CREA Goiás. A criação da USIMINAS foi a prova do
dinamismo econômico vivido por Minas nessa ocasião.

Novos tempos sombrios surgiram. Um tempo em que as
programações de TV, rádio ou jornal passavam por censuras e eram
constantemente substituídas por "receitas de bolo de laranja".
Destaque para a construção do Mineirão. Em 1966, nova
regulamentação do Sistema CONFENCREA, pela Lei n° 5.194, 33
anos depois de sua criação, novamente sob a égide de um regime de
exceção, que não impediu a compatibilização do exercício de três
profissões técnicas, engenharia, arquitetura e agronomia (substituindo
esta à agrimensura), profissões que estavam no seu auge e
representavam o verdadeiro paradigma da modernização por que
passara o País nas décadas anteriores.

Naqueles sombrios tempos, o Poder Legislativo passou a ser a
única réstia de democracia, até apagar-se até mesmo essa fresta sob
a edição do não saudoso Al-5, em dezembro de 1968. Até meados de
80, o Brasil passou a viver subterraneamente, e ainda hoje colhemos
os frutos amargos desse plantio: 20 anos sem democracia interferiram
na formação de toda uma geração.

Muitos aqui foram pane da resistência difícil e dolorosa que
construímos no País. Afora receitas de bolo e caças às bruxas, o
CREA e a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
voltaram-se para si mesmos, como de resto a maioria das
organizações e dos brasileiros, como uma estratégia também de
sobrevivência.

Apesar disso, houve em Minas a instalação de multinacionais e de
grandes estatais, como a AÇOMINAS, a CENIBRA, a FIAT, a Vale
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Fértil e a USIMEC. A proliferação de escolas no interior e na
Capital era conseqüência natural da expansão da economia.

Dos anos 80 aos nossos dias, estamos administrando as heranças
recebidas do modelo que gerou um fugaz milagre econômico entre
1970 e 1975, que nos endividou financeiramente e silenciou o País,
que perdeu a capacidade de crer em si mesmo e de buscar suas
próprias saídas.

Queremos destacar dois fatos importantes para o Conselho: a
construção e a transferência definitiva da sede, colocando-nos
também fisicamente lado a lado com esta definidora Casa Legislativa,
e a implantação da ART, em 1977, que pretendeu ser o início de um
modelo auto-sustentável para o Sistema CONFEA/CREA.

Novos ventos democráticos, a partir da década de 80, também
sopraram sobre o Conselho, e, em 1993, foi eleito, diretamente, o
primeiro Presidente do CREA. Pouco antes, em 1989, após 25 anos, o
País elegia diretamente o Presidente da República. O mandato dos
Deputados daquela legislatura foi constituinte, e as Cartas Magnas da
República e do Estado de Minas Gerais foram então reescritas, com
uma participação popular raramente experimentada em outras
ocasiões no País e no Estado.

O CREA-MG apontava, então, novos rumos, e a Assembléia
Legislativa realizava fóruns amplos de consulta popular para subsidiar
a revisão e a elaboração de leis que discutiram temas fundamentais,
como a questão da terra e do saneamento básico.

Um olhar sobre a história que ultrapasse o pequeno lapso de tempo
em que nos é concedido ajudar a construir nos mostra
inequivocamente como é incipiente a prática democrática no País:
talvez cerca de 50 anos, nos 500 anos de História do Brasil, sendo
que não têm 15 anos os processos de participação em nosso sistema.
Precisamos consolidar e ampliar esses processos democráticos e a
participação da sociedade e de nossos profissionais. Os desafios
estão colocados no País e no CREA-MG - a questão energética, o
meio ambiente, a ética, a locomoção e a acessibilidade, a
desconcentração da terra, da renda e da riqueza, a desprivatização do
Estado. Parceiros estratégicos desde sempre, o CREA-MG e a
Assembléia Legislativa estão aptos a escrever juntos uma nova
página dessa longa história conjunta. Aliás, já estão sendo feitas
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inúmeras parcerias entre esta Casa, o nosso Conselho e nossas
entidades de classe.

Apresentamos recentemente a esta Casa o projeto de engenharia,
arquitetura e agronomia públicas, que, como já esperávamos, foi
recebido com respeito e zelo.

Esta homenagem,: que tanto engrandece nossas comemorações dos
70 anos do Conselho, não poderia ocorrer em momento mais
oportuno: o de somar esforços para construirmos, junto com os outros
Poderes constituídos e a sociedade, um projeto de desenvolvimento
para Minas e para o Brasil; um desenvolvimento autóctone, soberano
e estrategicamente aliado ao que de melhor se está fazendo aqui e no
mundo, pois como preconizou o Fórum Social Mundial, se um outro
mundo é possível, um outro Brasil é necessário.

Para terminar, direi como Guimarães Rosa: "Mas, sendo a vez,
sendo a hora, Minas entende, atende, toma tento, avança, peleja e
faz". Muito obrigado.

Entrega de Placas
O locutor - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas, por meio

do Deputado Antônio Andrade, 1°-Secretário desta Casa, Presidente
desta solenidade, juntamente com os Deputados Paulo Piau, Ivair
Nogueira e Fábio Avelar, homenageia o Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais e a Sociedade
Mineira de Engenheiros-Agrônomos, procedendo à entrega aos
Presidentes das entidades de placas alusivas a esta ocasião.

A Placa da Sociedade Mineira de Engenheiros-Agrônomos contém
os seguintes dizeres: "Trabalhar a terra e tirar dela o seu sustento é a
atividade que dá ao homem o lugar onde inscrever sua história.
Associada ao conhecimento e à tecnologia, a atividade agrária se
torna também estratégia para o desenvolvimento do Estado e do País.
O Poder Legislativo Estadual presta sua homenagem à Sociedade
Mineira de Engenheiros-Agrônomos - SMEA - por seus 70 anos de
trabalho pela valorização profissional do engenheiro-agrônomo e pela
contribuição inestimável ao setor produtivo e ao agronegócio
mineiros".

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - A placa do CREA-MG contém os seguintes dizeres: "O

desafio do século XXI é aliar a competência técnica ao compromisso
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com as questões públicas. O profissional do futuro, comprometido
com o desenvolvimento e com a justiça social, não mais poderá
dissociar o seu conhecimento de especialista das suas convicções de
cidadão. A Assembléia Legislativa de Minas, ao prestar sua
homenagem ao CREA-MG. pelos seus 70 anos de fundação,
reconhece o trabalho pioneiro do Conselho na integração de seus
quadros técnicos em debates e realizações de relevância social, fruto
de importante compromisso para a construção de um mundo mais
justo".

- Procede-se à entrega da placa.
Entrega de Troféus

O locutor - Por ocasião dos 70 anos de fundação do CREA-MG e da
SMEA, a Assembléia Legislativa prestará uma homenagem aos ex-
Presidentes desses Conselhos, com a entrega de troféus a eles com
os seguintes dizeres: "O exercício da democracia se engrandece
quando cidadãos de valor atuam nas organizações da sociedade civil
e assumem seus compromissos com o desenvolvimento da
sociedade. Homenagem do Poder Legislativo pelas conquistas obtidas
no exercício da Presidência do Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais ou da Sociedade Mineira de
Engenheiros-Agrônomos".

Iniciamos esta homenagem, convidando para receber o troféu
inicialmente os representantes dos ex-Presidentes do CREA-MG:
João Francisco Baeta Costa, em memória do engenheiro de minas e
civil Lourenço Baeta Neves; Maria llka Kubitschek, em memória do
engenheiro civil João Kubitschek de Figueiredo; Olavo Aurélio de
Lacerda Pires e Albuquerque, em memória do engenheiro civil Manoel
Pires de Carvalho Albuquerque; Estevão Pinto Rodrigues, em
memória do engenheiro civil Adhemar Rodrigues; Lúcia Maria Alves,
em memória do engenheiro de minas e civil José Alves; Guy Freire,
em memória do engenheiro civil João Batista de Senna Freire.

Para entregar os troféus, convidamos o Deputado Antônio Andrade,
autor do requerimento que deu origem a esta solenidade.

- Procede-se à entrega dos troféus.
O locutor - Convidamos ainda a receber a homenagem o Sr. Olavo

Aurélio de Lacerda Pires e Albuquerque, em memória do engenheiro
de minas e civil Honório Hermeto Corrêa; o engenheiro-agrônomo
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Carlos Eugênio Thibau; o engenheiro civil Tárcio Primo Belém
Barbosa, o engenheiro mecânico Onofre Resende, o engenheiro
eletricista Augusto Celso Franco Drumond e o atual Presidente do
CREA-MG, o engenheiro civil Marcos Túlio de Meio.

Para a entrega dos troféus, convidamos o Deputado Fábio Avelar,
autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

- Procede-se à entrega dos troféus;
O locutor - Dando prosseguimento às homenagens, convidamos os

ex-Presidentes da SMEA, os engenheiros agrônomos Carlos Eugênio
Thibau, Flamarion Ferreira, Onofre Braga de Faria, Marcos Antônio
Peixoto de Meio, este representado pelo seu filho Marcos Antônio
Coelho de Meio, e Messias de Oliveira.

Para entregar os troféus, convidamos o Deputado Ivair Nogueira,
autor do requerimento que motivou este evento.

- Procede-se à entrega dos troféus.
O locutor - Convidamos, ainda, outros ex-Presidentes da SMEA, os

engenheiros agrônomos Onofre Braga de Faria, representando o
engenheiro agrônomo Eberth Marcos Alvarenga Costa, Paulo
Alexandre Bernardes Silva, Francisco Fernandes de Araújo, Paulo
Teodoro de Carvalho, José Ricardo Machado de Carvalho e Marcelo
Martins Pinto e o atual Presidente, Rodrigo de Almeida Pontes.

Para a entrega dos troféus, convidamos o Deputado Paulo Piau,
autor do requerimento que motivou este evento.

- Procede-se à entrega dos troféus.
Palavras do Sr. Presidente

Sr. Marcos Túlio de Meio, de quem tive a honra de ser
contemporâneo na UFMG; Sr. Rodrigo de Almeida Pontes, Sr. Antônio
Cândido Borges, Prof. Aluísio Pimenta, Deputados Fábio Avelar, Ivair
Nogueira e Paulo Piau, Sr. Wilson Lamg, senhoras e senhores,
Deputadas e Deputados, o ano de 1934 marca a criação, no solo de
Minas Gerais, de duas entidades representativas de classes
profissionais indispensáveis ao progresso da vida econômica do País,
ao bem-estar e ao desenvolvimento da sociedade nacional.

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de
Minas Gerais e a Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos, que
estão comemorando, simultaneamente, 70 anos de atividades, têm o
reconhecimento desta Casa e do povo deste Estado por toda uma
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história que culmina em uma atuante participação nas grandes
discussões nacionais e na proposição de importantes políticas
públicas.

Fiscalizando as atividades profissionais de engenheiros, arquitetos,
agrônomos e técnicos, o CREA-MG assegura à sociedade o bom
exercício de profissionais capazes de operar as mudanças
necessárias para o desenvolvimento com sustentabilidade e o
progresso com justiça social.

O CREA-MG vem valorizando essas tradicionais profissões, em
função de sua credibilidade junto aos cidadãos e do respeito às
necessidades sociais do País e do Estado.

Como o próprio País, o Conselho se democratizou, vivendo, nos
últimos anos, o processo das eleições diretas paralelamente a sua
descentralização e interiorização.

Também o conceito de fiscalização foi atualizado, passando a ser
orientativo, e não meramente punitivo.

A ênfase na inclusão social, na educação ambiental e na
conscientização dos profissionais para o desenvolvimento de projetos
de espaços universalmente acessíveis marcam os novos tempos.
Tempos que refletem a construção de uma madura linha de
reconhecimento de todos os que atuam não só nas áreas tradicionais,
como também no âmbito da geologia, da geografia e da meteorologia.

Ao Presidente Marcos Túlio e a todos os que dirigiram o CREA-MG
e a SMEA e aos familiares e representantes dos construtores dessa
história destina-se nossa homenagem.

Da SMEA, em particular, reconhecemos a preocupação com a
formulação não apenas da política agrícola e pecuária de Minas
Gerais, como também o interesse e ações em prol do melhor uso dos
recursos naturais renováveis.

A ênfase especial dada aos recursos hídricos, a mesma
preocupação da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
com o futuro e o bom uso da água mostram o empenho da classe com
a sobrevivência da própria humanidade.

Assim, destacamos o projeto colheita de chuvas, que tem mostrado
uma nova visão da atividade agropecuária em que a água, como
insumo e produto, vem, em última instância, situar o homem do campo
como o verdadeiro guardião das águas.
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Setenta anos de ação social estão construindo o presente e

projetando o futuro para juntar, no mesmo propósito, engenho e
cidadania. Esta tem sido a louvável contribuição do CREA-MG e da
SMEA para a consolidação de Minas Gerais e do Brasil no mundo.

A Presidência manifesta seus agradecimentos às autoridades e aos
demais convidados, pela honrosa presença.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião extraordinária de terça-feira, dia 27, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária
na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA  REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
SEGURANÇA PÚBLICA E DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA NA P SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 S

LEGISLATURA, EM 15/12/2003
Às 9h15min, comparecem na Câmara Municipal de Três Corações

os Deputados Sargento Rodrigues, membro da Comissão de
Segurança Pública; Adalclever Lopes, Dalmo Ribeiro Silva e Maria
Tereza Lara, membros da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia. Havendo número regimental, o Presidente da reunião
conjunta, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e
informa que ela se destina a debater, em audiência pública, a
destinação de obra inacabada que, originalmente, seria utilizada como
unidade carcerária e a analisar a viabilidade de implantação da
Associação de Proteção e Assistência ao Condenado em Três
Corações. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
convidados, que discorrerão sobre o tema da reunião. Registra-se a
presença dos Srs. Marcio Vani Benfica, Juiz de Direito da V Vara
Cível; Victor Lucio Pimenta de Faria, representando o Sr. Agílio
Monteiro Filho, Subsecretário de Administração Penitenciária da
Secretaria de Defesa Social; José Carlos Ferreira Gomes, Presidente
da Câmara Municipal de Três Corações; Edson Antônio Arger, Juiz do
Tribunal de Contas; Cap. Paulo Valério Jr., Comandante da 28a
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Companhia da Polícia Militar; Odair José, Deputado Federal; Adair
Ribeiro, Reitor da Universidade do Vale do Rio Verde - UNINCOR -;
Edson Volpini, Delegado Regional de Três Corações, e a Sra. Tereza
Cristina Cota, Juíza de Direito da P Vara Criminal de Três Corações,
os quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra à Deputada Maria Tereza Lara e ao Deputado
Adalclever Lopes, autores do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais. Em seguida, também na qualidade
de autor do requerimento que deu origem ao debate, faz suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façám 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 e dos convidados, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Maria Tereza Lara

- Weliton Prado - Ana Maria.
ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 20/4/2004

Às 10h04min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Alberto Bejani, Leonardo Moreira, Rogério
Correia e Zé Maia, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a tratar de assuntos de interesse da Comissão e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. José
Karam, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.33612004, da Comissão de Segurança Pública, Agílio Monteiro Filho,
Subsecretário de Administração Penitenciária, em atenção ao
Requerimento n° 2.334/2004, da Comissão de Segurança Pública.
Passa-se à 3 Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
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aprovado requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, em que
solicita a realização de audiência pública para se obter
esclarecimentos acerca do assassinato do Sr. Jair Olímpio Júnior e do
suposto esquema de sonegação fiscal que parece envolver o referido
crime. Submetido a votação, é rejeitado requerimento do Deputado
Doutor Ronaldo, em que solicita reunião conjunta desta comissão e da
de Direitos Humanos, para debater a situação dos familiares dos
Auditores Fiscais e do Ministério do Trabalho, assassinados em Unaí.
O requerimento do Deputado Rogério Correia, em que solicita
realização de audiência pública para debater a política atual de
remuneração dos quadros da PMMG, teve sua votação adiada a
pedido do Deputado Leonardo Moreira. 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, 27 de abril de 2004.
Sargento Rodrigues, ? res idente - Zé Maia - Alberto Bejani.

ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSAO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 20/4/2004
Às 11 h02min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Lúcia Pacífico e Vanessa Lucas e os Deputados Antônio Júlio e
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 Antônio Júlio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. A Presidente acusa o recebimento do
Projeto de Lei n° 1.461/2004, no 1° turno, e avoca para si a relatoria
dele. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nos 1.466 e 1.480/2004
são retirados da pauta, por determinação da Presidente da Comissão,
por não cumprirem os pressupostos regimentais. Após discussão e
votação, são aprovados, no 1 1 turno, os pareceres pela aprovação dos
Projetos de Lei n

o
s 1.253/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da
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Comissão de Constituição e Justiça (relatora: Deputada Vanessa
Lucas); e 1.367/2004 na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta
(relator: Deputado Roberto Carvalho). Na fase de discussão do
parecer do relator, Deputado Roberto Carvalho, que conclui pela
rejeição do Projeto de Lei n° 1.284/2003, no 1° turno, a Deputada
Lúcia Pacífico solicita vista da matéria. Passa-se à Y Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos do
Deputado Antônio Júlio (3) em que solicita a realização de audiência
pública para se discutirem os Projetos de Lei n

o
s 1.466 e 1.480/2004,

do Governador do Estado, em que solicita seja enviado ofício ao
Secretário de Estado da Fazenda para que se encaminhe à Comissão
o contrato de privatizaão do BEMGE; e em que solicita a realização
de reunião conjunta da Comissão com a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para, em audiência pública, debaterem o
fechamento das agências do BEMGE no Estado de Minas Gerais; e
da Deputada Lúcia Pacífico em que solicita seja formulado pedido de
informações ao Diretor do INMETRO, com vistas a obter o
posicionamento do órgão sobre os aparelhos eliminadores de ar
fabricados pela empresa Dolphin. 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 abril de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas - Antônio Júlio.

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

1.355/2004
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria da Deputada Vanessa Lucas, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Desportistas
de Contagem - ASDEC -, com sede no Município de Contagem.

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

Fundamentação
A entidade em tela, no cumprimento de seu propósito estatutário,

contribui, por meio da promoção dos esportes, para tornar saudável a
comunidade de Contagem.

Além de promover a divulgação da cultura, o incentivo que dá à
produção artística integra seus associados, enriquece sua
sensibilidade e os estimula à participação social.

Seu esforço no sentido de amparar ações que visem à habilitação e
reabilitação de pessoas com deficiência física ou mental é completado
com o trabalho desenvolvido na recuperação de dependentes
químicos.

A terceira idade, o meio ambiente e as necessidades básicas das
pessoas de recurso escasso são também objeto de seu compromisso.

Por tudo isso, a Associação dos Desportistas de Contagem -
ADESC - merece o reconhecimento formal do poder público,
consubstanciado no título de utilidade pública.

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

1.355/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 27 de abril de 2004.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.375/2004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em tela
pretende declarar de utilidade pública a ONG Amigos da Terra (Grupo
Ambientalista de Luisburgo - MG), com sede no Município de
Luisburgo.

Examinado o projeto 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 a matéria,
conforme preceitua o art. 103, 1, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A ONO Amigos da Terra é uma entidade sem fins lucrativos que tem
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como finalidade estimular e realizar ações capazes de promover
iniciativas e projetos culturais, ambientais e educacionais que
contribuam para o desenvolvimento do município em que está situada.

Para alcançar tais objetivos, defende o patrimônio paisagístico e
histórico de Luisburgo, cultiva as relações sociais dos seus
moradores, incentivando a promoção da ética, do voluntariado, de
políticas públicas e de atividades privadas voltadas para a sociedade.

O reconhecimento da instituição como de utilidade pública
fortalecerá as iniciativas que ali vêm sendo desenvolvidas.

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

1.375/2004, em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2004.
Weliton Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.404/2004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela tem por
objetivo seja dada a denominação de Escola Estadual Professor Paulo
Freire à Escola Estadual do Bairro Metropolitano, situada no Município
de Ribeirão das Neves.

O projeto foi considerado jurídico, constitucional e legal pela
Comissão de Constituição e Justiça, tal como apresentado, e agora
vem a este órgão colegiado, a fim de ser apreciado conclusivamente,
nos termos do art. 103, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo

colegiado da Escola Estadual do Bairro Metropolitano, o qual, por
unanimidade dos votos dos seus integrantes, homologou a indicação
do nome do Prof. Paulo Freire para denominar esse estabelecimento
de ensino, como reconhecimento à sua dedicação, no decorrer de
toda a vida profissional, à causa da educação no Pais.

Cabe ressaltar que, convidada a se manifestar sobre a pretendida
alteração de nome, a Secretaria de Estado da Educação ratificou a
decisão do citado colegiado escolar.
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Importa salientar que, pelos seus indiscutíveis méritos, o Prof.

Paulo Freire foi indicado para ocupar o alto cargo de Consultor das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO -, no
desempenho do qual projetou o nome do Brasil além de suas
fronteiras.

Em nosso entendimento, nada mais justo, portanto, que a essa
personalidade, com atuação destacada no setor educacional, seja
prestada homenagem duradoura pelo empréstimo de seu nome para
denominar o referido bem público.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei n° 1.404/2004.
Sala das Comissões, 27 de abril de 2004.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.405/2004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Governador do Estado,
objetiva denominar João Chiles da Rocha a Escola Estadual Fazenda
Pau d'Arco II, localizada no Município de Montezuma.

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

Fundamentação
E medida oportuna denominar João Chiles da Rocha a Escola

Estadual Fazenda Pau d'Arco II, pois se trata de proposta resultante
de pedido formulado pelo seu colegiado, que homologou, pela
unanimidade dos votos dos seus membros, tal indicação. Constitui
reconhecimento ao trabalho realizado pelo homenageado, que prestou
relevantes serviços à população de Montezuma, destacando-se a
doação do terreno destinado à construção da referida escola.

Nada mais relevante do que reverenciar a sua memória,
perpetuando-a por meio da denominação da referida escola.

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

n° 1.405/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 27 de abril de 2004.
Leonídio Bouças, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.460/2004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe visa
declarar de utilidade pública a Associação de Capoeira Guerreiros de
Zumbi, com sede no Município de Viçosa.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
Emenda n° 1, que apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão
para deliberação conclusiva, em obediência ao disposto no art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, no cumprimento de seu propósito estatutário,

estabelece práticas ligadas às raízes da cultura brasileira.
Como legado cultural, a capoeira é uma manifestação histórica da

influência negra sobre as demais etnias. Vista como esporte, é uma
modalidade marcial própria do Brasil.

Além dessas considerações, promove a integração com outras
entidades congêneres, beneficiando e consolidando padrões de
convivência harmônica com as comunidades envolvidas.

Isso posto, julgamos oportuno o reconhecimento público
estabelecido na titulação de utilidade pública.

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

1.460/2004 em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2004.
Leonidio Bouças, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.461/2004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório
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De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o Projeto de Lei n°

1.461/2004 pretende seja declarada de utilidade pública a Lira de
Santo Antônio de Igarapé, com sede nesse município.

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

Fundamentação
A Lira de Santo Antônio tem por finalidade precípua cooperar com o

aperfeiçoamento cultural da população, ensinando música a todos os
interessados e promovendo concertos públicos. Dessa maneira, faz-
se presente em desfiles, solenidades, datas cívicas e festivas,
abrilhantando tais eventos com a sua música alegre e bem executada.

Em virtude de tais iniciativas, é justo e oportuno que a entidade seja
declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n° 1.46112004 em turno único.
Sala das Comissões, 27 de abril de 2004.
Weliton Prado, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.272/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, a proposição em análise

solicita à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado
oficio à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão com os
seguintes questionamentos:

- Qual o número total de veículos oficiais da administração direta do
Estado?

- Quantos veículos, em percentual, são movidos a gasolina, álcool e
GNV, respectivamente?

- Qual o consumo médio mensal da frota para cada um dos
combustíveis mencionados?

Após a sua publicação, em 21/2/2004, vem a matéria à Mesa da
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno.
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Fundamentação

A Carta Política mineira confere a este Parlamento, além do controle
e da fiscalização sobre os atos do Poder Executivo, exercido
juntamente com o Tribunal de Contas, a prerrogativa de, com base no
§ 20 do art. 54, encaminhar pedido escrito de informação a Secretário
de Estado sobre fatos ou atos que envolvam a administração pública,
e a recusa, ou o não-atendimento, ou a prestação de informação falsa
constituem crime de responsabilidade.

A matéria referida na proposição é regulamentada pelo Decreto n°
42.569, de 13/5/2002, que dispõe sobre a gestão da frota de veículos
pertencente à administração pública direta, a autarquias e fundações
criadas ou mantidas pelo Estado.

Conforme dispõe o ai. 40 do citado decreto, "a aquisição de veículo
automotor para acréscimo ou substituição de frota, mesmo à conta de
fundos próprios ou de convênios, será efetuada mediante proposta
fundamentada e justificada do titular do órgão, entidade ou
corporação, ao Governador do Estado, que após prévio
pronunciamento da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração - SERRA-, poderá autorizá-la, desde que comprovada,
no mínimo: 1 - a existência de disponibilidade de recursos
orçamentários e financeiros; II - a ampliação das atividades dos
órgãos ou entidade interessada que justifique o aumento da frota ou a
necessidade de substituir veículo da frota considerado antieconômico
ou inservível à atividade a que se destina. No caso de substituição, o
veículo deverá ser recolhido para alienação ou redistribuição.".

Ainda nos referindo ao Decreto n° 42.569, o seu art. 34 disciplina
que o controle de circulação, de desempenho e de custo operacional
de veículos oficial far-se-á através de normas editadas pela Secretaria
de Estado de Recursos Humanos e Administração - SERHA -,
transformada em Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão
pela Lei Delegada n°49/2003.

Julgamos procedente a solicitação, tendo em vista que os dados
solicitados por seu intermédio constituirão subsídios ao papel de
fiscalização e controle de que o Poder Legislativo é
constitucionalmente incumbido.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°
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2.272/2003.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo

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

• PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.497/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação

Social, a proposição em análise requer à Presidência da Assembléia
Legislativa seja enviado ofício ao Presidente da Loteria do Estado de
Minas Gerais, solicitando cópias das auditorias realizadas nos
contratos da Loteria Mineira com a firma GTech do Brasil.

Após publicação, em 13/3/2004, vem a matéria à Mesa da
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento contém matéria cuja iniciativa encontra respaldo no

§ 30 do art. 54 da Constituição mineira, que apresenta a seguinte
redação:

"Art. 54 - ..........................
§ 30 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de

informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais,
e a recusa ou o não-atendimento no prazo de trinta dias ou a
prestação de informação falsa constituem infração administrativa
sujeita a responsabilização".

A matéria em pauta refere-se a contrato celebrado entre a GTech do
Brasil e a Loteria Mineira, para a instalação de máquinas de loteria "on
line" e "real time", em nosso Estado. Conforme noticiado, a citada
empresa não cumpriu o contrato de instalação desse maquinário.

Sobre contratos, Hely Lopes Meirelies tece a seguinte consideração:
"Todo contrato é dominado por dois princípios: o da lei entre as partes
("lex inter partes") e o da observância do pactuado ("pacta sunt
servanda")". O primeiro impede a alteração do que as partes
convencionaram; o segundo as obriga a cumprir fielmente o que
avençaram e prometeram-se reciprocamente.
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Visando ao entendimento da real situação contratual entre a
GTech e a Loteria do Estado, consideramos imprescindível o envio a
este parlamento das cópias das auditorias realizadas no referido
contrato.

Conclusão
Mediante oexposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.497/2004.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - George Hilton, relator - Rêmolo Aloise -

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

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.511/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
Por meio do requerimento em análise, os Deputados Célio Moreira e

Roberto Carvalho solicitam seja encaminhado ofício ao Deputado
Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras Públicas,
solicitando informações sobre a atual situação da malha rodoviária
estadual e dos trechos das rodovias conveniadas com o Estado,
devendo constar na informação os gastos anuais com cada uma delas
nos últimos dez anos, o orçamento necessário para sua recuperação
e manutenção e a quilometragem dos trechos em bom e péssimo
estados de conservação.

Após sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia, para
receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
O requerimento sujeita-se à deliberação do Plenário, nos termos do

art. 233, XII, do Regimento Interno, a qual deve ser precedida de
parecer da Mesa da Assembléia, segundo estabelece o art. 234, c/c o
art. 231, do citado estatuto.

A Constituição Estadual, no seu art. 54, § 2°, confere a este
parlamento a prerrogativa de encaminhar pedido de informação a
Secretário de Estado. A recusa, o não-atendimento ou a prestação de
informação falsa importam crime de responsabilidade.

Ultimamente, por intermédio da imprensa e das denúncias
formuladas pelos próprios usuários da malha rodoviária estadual,
constatam-se as dificuldades do poder público em empreender obras
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necessárias à manutenção e à restauração dos trechos
intransitáveis ou daqueles que estejam a representar potencial perigo
para o tráfego de passageiros e de cargas.

Cabe ressaltar que, a exemplo do restante do País, em nosso
Estado mais da metade das produções industrial e agrícola é escoada
pela malha rodoviária, fato que por si só demonstra a importância da
préservação e da melhoria do sistema viário estadual.

Por último, cabe-nos observar a oportunidade do requerimento, uma
vez que o Chefe do Executivo anunciou há pouco, através do órgão
oficial de imprensa, o maior programa de asfaltamento e recuperação
viária do Estado, o qual compreende um conjunto de ações que
promoverão, até 2006, a ligação asfáltica de 224 municípios mineiros.

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

2.511/2004.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

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

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.514/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o requerimento em tela

solicita que seja enviado ofício ao Secretário de Estado da Fazenda
para que sejam respondidas as seguintes perguntas sobre a
Proposição de Lei n° 15.734, vetada pelo Governador do Estado: Qual
o valor cobrado pelo Estado para a emissão, o processamento e a
cobrança do documento de arrecadação do DPVAT e para o
fornecimento de dados cadastrais atualizados de proprietário de
veículo automotor às seguradoras beneficiadas com o DPVAT? Qual o
gasto do Estado com o serviço de emissão, processamento e
cobrança do DPVAT e com o fornecimento dos dados cadastrais
atualizados dos proprietários de veículos automotores?

Distribuída a matéria à Mesa da Assembléia, passamos a emitir
nosso parecer.

Fundamentação
A proposição em análise pretende que sejam feitas ao Secretário de
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Estado da Fazenda algumas perguntas sobre a Proposição de Lei
n° 15.734, vetada pelo Governador do Estado.

Os dispositivos vetados - itens 2.40 e 2.41 da Tabela A do Anexo 1 e
itens 5.10 e 5.11 da Tabela D do Anexo IV - resultaram de emenda
apresentada no 1° turno por esta Casa ao projeto de lei original, do
Chefe do Executivo.

Tais dispositivos instituíam a cobrança de taxa relativa a emissão,
processamento e cobrança de documento de arrecadação do Seguro
de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres - DPVAT -, bem como a fornecimento de dados cadastrais
atualizados de proprietário de veículo automotor, para fins de
cobrança do DPVAT.

Segundo as razões do veto apresentadas pelo Governador, o risco e
a probabilidade de os dispositivos vetados serem objeto de Ação
Direta de Inconstitucionalidade, uma vez que a posição jurisprudencial
sobre a matéria não é pacífica em favor da norma em questão,
tornavam incertos os benefícios advindos das possíveis demandas
judiciais, razão pela qual seria prudente aguardar o pronunciamento
definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

De fato, a Lei n° 13.430, de 28/12/99, instituiu taxas com hipótese de
incidência bastante assemelhadas às previstas nos itens
mencionados, que vigeram por cerca de dois anos, até serem
questionadas judicialmente por meio da Ação Direta de
Inconstitucionalidade - ADIN n°2551-1, cuja decisão suspendeu a sua
cobrança, em razão do seu valor ter sido considerado abusivo,
contrariando o principio da razoabilidade.

Cabe salientar, entretanto, que o valor da taxa cobrada à época era
de R$ 10,00 por veículo, enquanto o valor do Seguro DPVAT era de
R$51,62, o que corresponde, em termos percentuais, a 19,37%.

Tal situação, no entanto, não se verifica nos dispositivos vetados,
pois o valor da taxa proposta é de 2 UFEMGs, ou R$2,50 por veículo,
o que representa 4,84% do valor do Seguro DPVAT para o exercício
corrente, que é de R$51,62.

O valor de 2 UFEMGs proposto para a taxa, portanto, visa tão-
somente ao ressarcimento aos cofres públicos do efetivo custo do
serviço prestado, em perfeita consonância com os princípios
constitucionais tributários que regem a matéria.
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Ademais, conforme destacou o Ministro Celso de Mello por

ocasião da apreciação do pedido de liminar na citada ADIN, "não
estão, contudo, as seguradoras obrigadas por qualquer lei editada
pelo Estado de Minas Gerais a se valerem dos serviços postos à sua
disposição pelo citado dispositivo. A elas é assegurado o direito, e
nem poderia ser de outra forma, de providenciar a emissão das guias
necessárias para o recebimento do DPVAT, a partir de banco
cadastral próprio, ou de pagamento de prêmios, ou mesmo o de
adotarem outro procedimento qualquer voltado para o recebimento
dos referidos prêmios".

Nesse caso, o Poder Executivo, ao promover o ajustamento do valor
da taxa à real dimensão dos custos decorrentes dos serviços
prestados, estaria acolhendo integralmente a decisão emanada do
Supremo Tribunal Federal quanto à ADIN n° 2551.

Por essa razão, entendemos ser importante a resposta por parte do
Secretário de Estado da Fazenda às perguntas apresentadas pelo
Deputado Antônio Júlio, para que esta Casa tenha elementos
suficientes para uma avaliação criteriosa do veto aposto pelo
Governador aos dispositivos da Proposição de Lei n° 15.734.

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

2.514/2004.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

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

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.519/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, a proposição em análise

requer ao Presidente da Assembléia Legislativa sejam pedidas ao
Presidente do BDMG informações sobre o convênio para realização
da obra de combate às enchentes no Município de Pouso Alegre,
denominada Dique li.

Requer, ainda, seja enviada a esta Casa cópia do referido convênio,
com esclarecimentos sobre o montante liberado para o município e
quando ocorreu a liberação.
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Após sua publicação, em 19/3/2004, no 'Diário do Legislativo",

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

Fundamentação
O § 30 do art. 54 da Constituição do Estado estabelece que a Mesa

da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a dirigente
de entidade da administração indireta e a outras autoridades
estaduais, e a recusa, o não-atendimento no prazo de 30 dias ou a
prestação de informação falsa constituem infração administrativa,
sujeita a responsabilização.

Portanto, o pedido de informações, exercido dentro dos parâmetros
constitucionais, é um dos meios utilizados pelos parlamentares no
cumprimento de sua função de controlar a atividade político-
administrativa do Poder Executivo, conforme determina o art. 74 da
Carta mineira.

Segundo o art. 10, IV, da Lei Delegada n° 49, de 2003, o BDMG
integra a administração indireta do Poder Executivo por vinculação à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Trata-se de
uma empresa pública, com capital majoritariamente controlado pelo
Estado, e suas ações têm como foco o fomento da política econômica
do Estado, por meio de operações de financiamento de médio e longo
prazos, com o objetivo de apoiar a melhoria da infra-estrutura dos
municípios mineiros e desenvolver atividades rurais, industriais, o
comércio e serviços. Sua atuação tende a convergir para benefícios
sociais com reflexos positivos nos níveis de emprego, renda e bem-
estar da população do Estado.

Entretanto, constatamos que, no orçamento de 2004 da Secretaria
de Estado de Transportes e Obras Públicas, estão previstos
R$160.000,00 para a execução de obras emergenciais decorrentes de
situações de calamidade pública em quatro municípios do Sul de
Minas.

Em vista do exposto, consideramos conveniente que o pedido de
informação seja endereçado ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas, para que esclareça se a citada dotação orçamentária refere-
se à construção do dique no Município de Pouso Alegre e, em caso
positivo, indique o valor total previsto para a realização da obra, o
montante já liberado, datas de inicio e das diversas etapas, até a
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conclusão. Para isso, apresentamos o Substitutivo n° 1.

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

2.519/2004 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos
regimentais, seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado de
Transportes e Obras Públicas solicitando informações sobre a
construção de um dique para combate a enchentes no Município de
Pouso Alegre, especificando o valor total destinado ao
empreendimento e o montante já liberado, a previsão para início e
término da obra, inclusive das fases intermediárias.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

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

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.520/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, a proposição em análise

pleiteia junto à Presidência da Assembléia Legislativa sejam
solicitadas ao Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM - informações sobre a existência de projeto de impacto
ambiental para construção de um dique no Município de Pouso
Alegre, destinado ao combate a enchentes.

Publicada em 19/3/2004, no "Diário do Legislativo", a matéria vem à
Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII,
"c", do Regimento Interno.

Fundamentação
O pedido de informações, utilizado dentro dos parâmetros

constitucionais, é um dos instrumentos disponíveis para os
parlamentares no cumprimento de sua função constitucional de
fiscalizar as atividades do Poder Executivo. A propósito, assim dispõe
o art. 74 da Constituição do Estado: "A fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das

!Ã1
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entidades da administração indireta é exercida pela Assembléia
Legislativa, mediante controle externo".

Com relação à solicitação de informações, a Carta mineira
estabelece, no § 30 do art. 54, que a Mesa da Assembléia poderá
encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da
administração indireta e a outras autoridades estaduais, e a recusa, o
não-atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação
falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.

De acordo com o art. 10, X, da Lei Delegada n° 49, de 2003, a
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - integra a
administração indireta do Poder Executivo por vinculação à Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Já o art.
21 da Lei Delegada n° 73, de 2003, aponta como sua finalidade
executar a política de proteção, conservação e melhoria do meio
ambiente, prevenindo e corrigindo a poluição ou a degradação
ambiental provocada por atividade poluidora, bem como promover e
realizar estudos e pesquisas sobre poluição e qualidade do ar, da
água e do solo.

Segundo informações do "site" do Estado - www.mg.gov.br -, a
FEAM é responsável pelas três fases do licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades.

Entre estas, a Licença Prévia - LP -, requerida na fase preliminar de
planejamento de um empreendimento ou atividade, tem a finalidade
de avaliar sua localização e concepção, atestando sua viabilidade
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos a serem atendidos.

Para a Licença de Instalação - LI -, são analisados e aprovados os
projetos executivos de controle de poluição e as medidas
compensatórias, que compõem o Plano de Controle Ambiental,
gerando direito à instalação do empreendimento ou a sua ampliação.
A Licença de Instalação especifica as obrigações do empreendedor no
que se refere às medidas mitigadoras dos impactos ambientais, sendo
exigido o emprego da melhor tecnologia disponível para prevenir a
poluição.

A terceira fase do licenciamento ambiental consiste na Licença de
Operação - LO -, que autoriza a operação do empreendimento, após a
verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças
anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes
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determinadas para a operação. Assim, sua concessão depende
do cumprimento daquilo que foi examinado e deferido nas fases
anteriores.

Assim sendo, julgamos conveniente e oportuno o pedido de
informação sobre o processo de licenciamento ambiental para
construção de dique em Pouso Alegre, pois cabe a esta Casa o dever
constitucional de proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas.

Entretanto, apresentamos o Substitutivo n° 1 para tornar mais claro o
pedido, dando-lhe maior objetividade.

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

2.52012004 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado a seguir.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos
regimentais, seja encaminhado ofício ao Presidente da Fundação
Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, solicitando informações sobre o
processo de licenciamento ambiental para a construção de um dique
no Município de Pouso Alegre, destinado ao combate a enchentes.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

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

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.528/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Quintão, a proposição em estudo

postula ao Presidente da Casa seja enviado ofício à Advocacia-Geral
do Estado, solicitando as seguintes informações: o montante da dívida
ativa do Estado de Minas Gerais inscrita até dezembro de 2003, as
execuções propostas pela Advocacia-Geral do Estado nos anos de
2001 até 2003 e o percentual efetivamente executado ou pago pelos
devedores nos anos de 2001 até 2003.

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

Esta Casa, por força de dispositivos constitucionais, tem, além da
missão de legislar, a de exercer o controle externo sobre as atividades
da administração pública. Esse mister é levado a termo mediante
várias ações, entre elas o pedido de informação por escrito
endereçado às autoridades estaduais com o fito de se verificar a
regularidade dos atos dos administradores públicos, conforme
determina o art. 54, § 30 , da Constituição do Estado.

A matéria sob comento refere-se à dívida ativa estadual, que são
créditos do Estado derivados do não-pagamento, pelos contribuintes,
de tributos ou créditos públicos assemelhados (multas, juros e
encargos), no exercício em que foram lançados. Em termos teórico-
doutrinários, só os tributos diretos, sujeitos a lançamento prévio,
seriam caracterizados como dívida ativa.

Consideramos a solicitação proposta oportuna, tendo em vista que
os dados requeridos por seu intermédio constituirão subsídio à
fiscalização e ao controle de que o Poder Legislativo é incumbido,
especialmente em decorrência do art. 74, inciso 1 do § 2°, da Carta
mineira, que obriga a prestar contas toda pessoa, física ou jurídica,
que "utilizar, arrecadar, guardar, gerenciar ou administrar dinheiro,
bem ou valor público ou pelos quais responda o Estado ou entidade
da administração indireta".

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

2.528/2004.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade -
George Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.539/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, em

decorrência de requerimento de autoria dos Deputados Adaiclever
Lopes, Antônio Júlio, Ivair Nogueira, Leonardo Quintão e José
Henrique, aprovado em 17/3/2004, a proposição em análise requer à
Presidência da Assembléia Legislativa seja enviado ofício ao
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Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM -, solicitando
cópias das atas de reuniões ordinárias e extraordinárias da Câmara
de Atividades Minerárías desse órgão realizadas nos anos de 2002,
2003 e 2004.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 25/3/2004, vem a matéria à
Mesa da Assembléia para receber, parecer, nos termos do art. 79, VIII,
"e", do Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento em análise tem por objetivo obter do Conselho

Estadual de Política Ambiental - COPAM -, órgão da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável que trata do
licenciamento ambienta] dos empreendimentos poluidores ou
potencialmente poluidores, em Minas Gerais, cópias das atas das
reuniões da Câmara de Atividades Minerárias do Conselho realizadas
no período de 2002 a 2004.

Ao Poder Legislativo cabe a função de fiscalizar e controlar os atos
do Poder Executivo, conforme determinam o inciso X do art. 49 da
Constituição Federal e o inciso XXXI do art. 62 da Constituição do
Estado.

O requerimento que deu origem à solicitação das cópias das atas
citadas acima foi apresentado em reunião da Comissão de Meio
Ambiente, na qual se analisaram os procedimentos adotados pelo
COPAM no licenciamento ambiental da Mina Capão Xavier, de
propriedade da empresa Minerações Brasileiras Reunidas SA - MBR -,
localizada em Nova Lima, que suscitaram dúvidas nos parlamentares
autores da proposição. Assim, consideramos pertinente a solicitação
formulada.

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

2.539/2004.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade -
George Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.540/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
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A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a

requerimento de autoria do Deputado Adalciever Lopes aprovado em
23/3/2004, solicita ao Presidente da Assembléia Legislativa seja
encaminhado ofício ao Presidente do Conselho Estadual de Política
Ambiental - COPAM -, solicitando-lhe informar a essa Comissão a
data da posse dos atuais membros desse Conselho e de suas
Câmaras e o prazo de seus mandatos, especificando que
conselheiros estão em segundo mandato e quais setores
representam.

Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 25/3/2004, vem o
requerimento à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos
do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento de autoria da Comissão de Meio Ambiente e

Recursos Naturais, decorre da aprovação de proposição de autoria do
Deputado Adalclever Lopes na reunião dessa Comissão no dia
17/3/2004, solicita informações ao Presidente do Conselho Estadual
de Política Ambiental, é próprio da atividade parlamentar e tem apoio
legal, pois ao Poder Legislativo incumbe a tarefa de fiscalizar e
controlar os atos do Poder Executivo, conforme determinam o inciso X
do art. 49 da Constituição Federal e o inciso XXXI do art. 62 da
Constituição do Estado.

Assim, ao encaminhar o ofício solicitado, esta Casa estará
contribuindo para o bom desempenho de nossos pares na atividade
parlamentar.

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

2.540/2004.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rômolo Aloise

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria - George
Hilton.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2004

ATAS

ATA DA 26 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 27/4/2004

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Doutor Ronaldo
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: V Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício n° 4/2004 (encaminha o
Projeto de Lei n° 1.576/2004), do Procurador-Geral de Justiça -
Propostas de Ação Legislativa n

o
s 221 e 222/2004 - Ofícios - 2 Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de
Emenda à Constituição n° 73/2004 - Projetos de Lei n os 1.577 a
1.587/2004 - Requerimentos n°5 2.750 a 2.772/2004 - Requerimentos
da Deputada Marília Campos, da Frente Parlamentar da Silvicultura,
das Deputadas Jô Moraes e Maria Tereza Lara, da Deputada Maria
Tereza Lara e dos Deputados Adalclever Lopes, Antônio Andrade (2),
Chico Simões (2), Gilberto Abramo, Leonardo Moreira, Laudelino
Augusto, Mauro Lobo e Padre João - Proposição não Recebida:
Projeto de lei do Deputado Gilberto Abramo - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Direitos Humanos e dos Deputados
Alencar da Silveira Jr., Dalmo Ribeiro Silva e Elmiro Nascimento -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Alencar da Silveira Jr.,
Weliton Prado, Domingos Sávio, Roberto Carvalho e Carlos Pimenta -
2a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Questões
de ordem - Designação de Comissões: Comissões Especiais para
Emitirem Pareceres sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.956 e sobre as Propostas de Emenda à Constituição n o

s 71 e
72/2004 - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Antônio
Andrade (2) e Chico Simões; deferimento - Requerimento das
Deputadas Jô Moraes e Maria Tereza Lara; deferimento -
Requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados
Adalclever Lopes, Gilberto Abramo e Leonardo Moreira; deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimentos da Frente Parlamentar da
Silvicultura e dos Deputados Chico Simões, Laudelino Augusto, Padre
João e Mauro Lobo; aprovação - Inexistência de quórum para votação
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- Requerimento do Deputado Célio Moreira; deferimento; discurso
do Deputado Dinis Pinheiro - Registro de Presenças - Questões de
ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêrnolo Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz

Fernando Faria - George Hilton - Adalciever Lopes - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -
Fabim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Manha Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley
Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - 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
i a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Chico Simões, 20-Secretário "ad hoc", procede à

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

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

"OFICIO N° 4/2004*
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Belo Horizonte, de abril de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, o Projeto de Lei anexo, que abre crédito
adicional ao orçamento do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais.

Trata-se de condição primordial para continuidade dos processos de
implementação do Plano de Estruturação do Ministério Público para
atendimento da Questão Ambiental da Bacia do Rio São Francisco, de
multiplicação das ações em prol das crianças e adolescentes das
regiões do JequitinhonhalMucuri, Norte e Rio Doce do Estado e de
Proteção e Defesa do Consumidor.

Afirmo, com toda certeza, que o Projeto de Lei em tela é de suma
importância para o Estado, pois tem em perspectiva a preservação do
meio ambiente, a regionalização do Centro Operacional das
Promotorias de Justiça, além de proteger e defender o consumidor,
constituindo-se em passos para a construção da visão de futuro que
está nos alicerces desta administração.

Esclareço que a maior parte dos recursos financeiros já está
disponível e foi concedida pela União, representada pelo Ministério do
Meio Ambiente e pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da
Presidência da República, sendo que o restante dos recursos
financeiros está estimado através de projeção dos rendimentos de
aplicações financeiras oficiais, de acordo com norma federal, ou seja,
não haverá sequer desembolso financeiro por parte do Tesouro
Estadual.

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
sua consideração o presente Projeto de Lei.

Atenciosamente,
Nedens Ulisses Freire Vieira, Procurador-Geral de Justiça.

PROJETO DE LEI N° 1.576/2004
Abre crédito suplementar ao orçamento do Ministério Público do

Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Ministério Público autorizado a abrir créditos

suplementares ao seu orçamento até o limite de 7% (sete por cento)
das despesas nele fixadas, em conformidade com o disposto no art.
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122 da Constituição do Estado.

Parágrafo único - Os créditos suplementares de que trata o "caput"
deste artigo utilizarão como fonte os recursos resultantes da anulação
parcial ou total de dotações orçamentárias do próprio orçamento
suplementado e serão abertos por regulamento próprio do Ministério
Público, que comunicará a suplementação à Secretaria de Estado do
Planejamento e Gestão - SEPLAG - no prazo de dois dias úteis
contados da sua publicação, para as providências necessárias.

Art. 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais
ao orçamento do Ministério Público até o limite de 5% (cinco por
cento) das despesas fixadas em seu orçamento.

Parágrafo único - Para ocorrer o disposto no "caput" deste artigo
serão utilizados recursos financeiros provenientes de Convênios,
celebrados com a União e Municípios e seus respectivos rendimentos
de aplicações financeiras, de acordo com normas federais, além de
saldos financeiros dos Fundos de Proteção e Defesa do Consumidor -
FEPDC - e Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais -
FUNEMP, criados respectivamente pelas Leis Complementares n°5 66
e 67, ambas de 22 de janeiro de 2003.

AI. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-
se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, de abril de 2004."
- 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.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 221/2004
Da Sra. Jussara Bellavinha, Diretora Regional da Associação

Nacional de Transportes Públicos - ANTP-MG -' solicitando a
realização de audiência pública para esclarecimento de questões que
afetam diretamente a gestão pública dos transportes e do trânsito no
Estado. (- A Comissão de Participação Popular.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 222/2004
Do Sr. Fábio Pereira da Silva, Presidente da Associação

Comunitária de Chonin de Cima - ACOCCI -, encaminhando três
sugestões de projetos de lei e toda a documentação necessária para
que a referida entidade possa ser cadastrada na Comissão de
Participação Popular da ALEMG. (- A Comissão de Participação
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Popular.)

OFICIOS
Do Sr. Patrus Ananias, Ministro do Desenvolvimento Social,

agradecendo o envio do Relatório Final da Comissão Especial da
Cafeicultura Mineira.

Do Sr. Fuad Noman, Secretário da. Fazenda, encaminhando
demonstrativos contábeis referentes a janeiro e fevereiro de 2004. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas (12), encaminhando cópias de convênios firmados com os
Municípios de Rio Pardo de Minas, Perdigão, Lassance, Abadia dos
Dourados, ltaobim, Indianápolis, Fortaleza de Minas, Alto Rio Doce,
Araçuai, Divisa Nova, Carmo do Cajuru e Carlos Chagas para a
realização de obras que menciona. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. José Carlos Ferreira Gomes, Presidente da Câmara
Municipal de Três Corações, encaminhando moção de aplauso,
apresentada pela Bancada do PI- nessa Casa, ao Deputado Leonardo
Moreira por sua eleição como Líder do PL na Assembléia.

Do Sr. Romeu Scarioh, Presidente do BDMG, agradecendo o convite
para participar de reunião destinada a audiência pública em 30/4/2004
e informando da impossibilidade de comparecer ao referido evento. (-
A Comissão de Turismo.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim (2), Subsecretário da Casa Civil,
encaminhando pareceres elaborados pela Secretaria de Planejamento
e Gestão referentes aos Projetos de Lei n

o
s 1.263 e 1.321/2003, em

atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos Projetos
de Lei nos 1.263 e 1.321/2003.)

Do Sr. Jésus Trindade Barreto Júnior, Chefe de Gabinete do
Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 2.295/2004, do Deputado Leonardo
Quintão.

Do Sr. Francisco das Chagas Lopes da Cunha, Secretário da
Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo substituto, comunicando a
liberação dos recursos financeiros do convênio celebrado entre essa
Secretaria e o Sindicato Rural de Patrocínio. (- A Comissão de
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Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Fátima Antônia de Oliveira Bicalho, Supervisora da Divisão
Operacional e Financeira da Superintendência Regional de Ensino
Metropolitana B da Secretaria da Educação, prestando informações
relativas ao Requerimento 

no 
1.682/2003, da Comissão de Educação.

(- Anexe-se ao Requerimento n° 1.682/2003.)
Do Sr. Marcelo Correia de Moura Baptista, Diretor Coordenador-

Geral do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria
Energética de Minas Gerais - SINDIELETRO-MG -, comunicando
acidente de trabalho com vítima fatal e fazendo considerações sobre
problemas causados à empresa pela terceirização e quarteirização
dos serviços. (- A Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Hipérides Ateniense, Diretor Adjunto do Sindicato Nacional da
Indústria de Componentes para Veículos Automotores - SINDIPEÇAS
-, agradecendo o convite para audiência pública da Comissão do
Trabalho. (- A Comissão do Trabalho.)

Do Sr. José Roberto Avelar, Coordenador do CONSFUNDEF,
encaminhando relatório sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério do exercício de 2003. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Da Comissão dos funcionários da CEASA pós 88, informando a
situação de 108 funcionários daquela empresa na iminência de serem
demitidos. (- A Comissão do Trabalho.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°73/2004
Altera o art. 117 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - O art. 117 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:

rs
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"Art. 117 - Fica assegurado ao servidor público civil e ao militar o

direito de converter em espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de
fevereiro de 2004 e não gozadas, nos seguintes casos:

- quando da aposentadoria;
II - para quitação, total ou parcial, no Sistema Financeiro de

Habitação ou em sistema estadual de financiamento habitacional, do
saldo devedor de financiamento para aquisição de casa própria,
devendo o valor ser repassado pelo órgão pagador diretamente ao
agente financeiro, após a comprovação, pelo servidor, de sua
condição de mutuário.

§ 10 - Ao detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado
de livre nomeação e exoneração ou de função pública não estável fica
assegurada a conversão em espécie das férias-prêmio adquiridas até
29 de fevereiro de 2004 e não gozadas, a título de indenização, por
motivo de exoneração, desde que não seja reconduzido ao serviço
público estadual no prazo de noventa dias contados da data da
exoneração.

§ 20 - Para a conversão em espécie de que trata o § 1°, a base de
cálculo será a média ponderada dos vencimentos dos cargos
ocupados pelo servidor no período a que se referir o benefício.

§ 3° - Para fins do disposto no § 1 , só serão computadas as férias-
prêmio decorrentes de serviço público estadual prestado no próprio
Poder em que houver ocorrido a exoneração.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2004.
Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr.

- Ana Maria Resende - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Biel Rocha -
Carlos Pimenta -Célio Moreira - Chico Rafael - Dinis Pinheiro - Doutor
Viana - Durval Angelo - Fábio Avelar - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Jô Moraes - José Henrique - Leonardo Quintão - Lúcia
Pacífico - Maria José Haueisen - Manha Campos - Padre João -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia
- Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco
- Weliton Prado.

Justificação: A emenda que ora se propõe vem reparar uma situação
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em que o Estado deixou de cumprir o dispositivo legal contido na
Lei n° 10.618, de 14/1/92, que permitia ao servidor público estadual
valer-se de suas férias-prêmio, convertidas em espécie, para quitação
de saldo devedor junto ao Sistema Financeiro de Habitação, mediante
comprovação da condição de mutuário. A lei, em seu art. 2 1 , concedia
o prazo de 90 dias para sua regulamentação pelo Poder Executivo, o
que não ocorreu.

Em 2000, a Emenda à Constituição n° 48 modificou o inciso II do art.
31 da Constituição do Estado, restringindo a conversão em espécie
das férias-prêmio à aposentadoria e abrindo espaço para a contagem
em dobro das férias não gozadas para fins de percepção de adicionais
por tempo de serviço. Assim, o servidor viu-se impossibilitado de se
valer do direito anteriormente previsto na legislação, por ato de
omissão lesivo a direito, um verdadeiro descumprimento de quem
deveria colocar em prática a lei.

Em 2003, o mesmo raciocínio da referida emenda foi adotado pela
Emenda à Constituição n° 57, muito embora - do ponto de vista de
alterações em relação ao texto anterior - esta emenda tenha, na
prática, retirado da sistemática do art. 31 o direito à contagem em
dobro das férias-prêmio e à sua conversão em espécie e tenha-o
remetido para o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Com tal medida, os novos servidores e militares deixaram de ter
direito à conversão em espécie e à contagem em dobro das férias-
prêmio, enquanto os que haviam ingressado até a sua publicação
teriam o direito de gozá-las ou recebê-las nos mesmos moldes da
Emenda à Constituição n°48, de 2000.

Há que corrigir a omissão quanto ao uso para quitação da casa
própria por ser este uma demanda consistente dos servidores e dos
militares estaduais. Além do mais, o direito aqui pretendido não gera
despesa para os cofres públicos, pois já está previsto na legislação
infraconstitucional vigente e concede ao servidor mutuário a
possibilidade de quitar seu débito junto ao Sistema Financeiro de
Habitação, ficando seu imóvel desonerado de divida.

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

PROJETO DE LEI N° 1.577/2004
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos
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para Desenvolvimento do Souza - AMADES -, com sede no
Município de Rio Manso.

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

Moradores e Amigos para Desenvolvimento do Souza - AMADES -,
com sede no Município de Rio Manso.

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 abril de 2004.
Ermano Batista
Justificação: A Associação dos Moradores e Amigos para

Desenvolvimento do Souza - AMADES -, com sede no Município de
Rio Manso, foi fundada em 10/12/2001.

Trata-se de entidade sem fins lucrativos, dedicada à representação
da população na luta pela solução dos problemas que afligem a
comunidade. Promove atividades, estudos, encontros e debates, entre
outros eventos que orientem os moradores do Distrito do Souza na
preservação do meio ambiente e no bom uso da terra, visando a
melhora na produtividade e o aumento da renda. Busca, assim,
melhorar o padrão de vida de seus associados através da educação e
da conscientização quanto a seus direitos.

A diretoria é composta por pessoas idôneas que dedicam, em
alguns casos, tempo integral para melhorar as condições sócio-
econômicas dos associados, assim como dos moradores do
município, por saberem que este é o único caminho para o
desenvolvimento do nosso País.

Por essas razões, espero que meus pares aprovem a proposição
ora apresentada.

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

PROJETO DE LEI N° 1.578/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Quintas da

Serra, com sede no Município de Caeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Quintas da Serra, com sede no Município de Caeté.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2004.
Fábio Avelar
Justificação: Este projeto de lei visa a declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Quintas da Serra, com sede na Alameda dos
Alecrins, 100, em Caeté, que tem como objetivo principal a promoção
e a defesa dos direitos e dos interesses desses associados e dos
demais moradores do bairro, preservando as características do bairro
e promovendo o associativismo entre moradores e associados.

Assim sendo, submeto aos meus nobres pares este projeto de lei e
peço a sua aprovação.

'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° 1.579/2004
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Comunitária de

Belo Oriente, com sede no Município de Belo Oriente.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural

Comunitária de Belo Oriente, com sede no Município de Belo Oriente.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2004.
Gustavo Valadares
Justificação: A Associação Cultural Comunitária de Belo Oriente,

com sede no Município de Belo Oriente tem por finalidade a defesa da
democratização dos meios de comunicação em geral e, em especial,
a criação e a manutenção de rádios e TVs comunitárias. Busca, ainda,
desenvolver atividades socioculturais, visando à melhoria das
condições socioeconômicas e culturais da comunidade de Belo
Oriente.

A documentação apresentada encontra-se de acordo com o que
estabelece a Lei n° 12.972, de 1998, com vistas à sua declaração de
utilidade pública.

Assim, peço o costumeiro apoio dos nobres colegas à aprovação
desta proposição.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.580/2004
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Resgate da

Cidadania - ABRECI -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Brasileira

de Resgate da Cidadania - ABRECI -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2004.
Gustavo Valadares
Justificação: A Associação Brasileira de Resgate da Cidadania -

ABRECI -, com sede no Município de Belo Horizonte tem por
finalidade o desenvolvimento de atividades de natureza assistencial,
beneficente, educacional, filantrópica, social, ecológica, bem como a
promoção do desenvolvimento do cidadão e da comunidade.

A documentação apresentada encontra-se de acordo com o que
estabelece a Lei n° 12.972, de 27/7/98, que trata da declaração de
utilidade pública de entidades.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.581/2004
Declara de utilidade pública a Instituição Assistencial Nosso Lar,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Instituição Assistencial

Nosso Lar, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2004.
Gustavo Valadares
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Justificação: A Instituição Assistencial Nosso Lar, com sede no

Município de Belo Horizonte tem por finalidade a assistência social,
independente de cor, sexo, raça, nacionalidade, credo político ou
religioso, com vistas ao amparo de idosos economicamente carentes.

Busca, ainda, proporcionar orientação espiritual às pessoas da
comunidade e às demais interessadas, assim como aos pacientes e
empregados que, voluntariamente, a solicitarem.

Atualmente a entidade mantém, no Bairro Nova Contagem B, em
Contagem, uma unidade de apoio a pessoas necessitadas. Para
tanto, conta com doações voluntárias dos membros e amigos da
instituição.

A documentação apresentada encontra-se de acordo com o que
estabelece a Lei n° 12.972, de 27/7/98, que trata da declaração de
utilidade pública de entidades.

Assim, peço o costumeiro apoio dos nobres colegas •para a
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N01.582/2004
Declara de utilidade pública a Creche São João Batista, com sede

no Município de Pavão.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche São João

Batista, com sede no Município de Pavão.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Maria José Haueisen
Justificação: Voltada para o atendimento a crianças de até seis

anos, a Creche São João Batista colabora decisivamente para que
seja alcançado o bem-estar de filhos cujos pais não dispõem de
recursos próprios para satisfazer suas necessidades básicas. Dessa
forma, propicia-lhes educação, alimentação, boas condições de
saúde, a prática de esportes, a cultura e o lazer.

Pelos relevantes serviços prestados e por apresentar os requisitos
legais para ser declarada de utilidade pública, esperamos a anuência
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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° 1.583/2004
Declara de utilidade pública o Asilo Lar dos Velhinhos, com sede no

Município de Pavão.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Asilo Lar dos

Velhinhos, com sede no Município de Pavão.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Maria José Haueisen
Justificação: O Asilo Lar dos Velhinhos, fundado em 1990, é uma

entidade beneficente e sem fins lucrativos.
Suas ações são pautadas pelas atividades de assistência social

dirigidas a idosos carentes e àqueles sem família, não fazendo
distinção de sexo, cor ou religião.

Acolhe em regime de internato os que inspiram maiores cuidados,
oferecendo-lhes assistência médica e odontológica, além de apoio
espiritual e moral.

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, além de oferecer bons serviços ao povo de Pavão,
razões pelas quais solicitamos a anuência dos nobres colegas à
aprovação do 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° 1.584/2004
Declara de utilidade pública a Associação Cidadania e Fraternidade

- ACF -, com sede no Município de Pavão.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cidadania

e Fraternidade - ACF -, com sede no Município de Pavão.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Maria José Haueisen
Justificação: A Associação Cidadania e Fraternidade, entidade sem

fins lucrativos, possui por finalidade essencial promover o
desenvolvimento por meio da realização de obras e ações com vistas
à melhoria da qualidade de vida da comunidade.

No âmago de seu objetivo maior, visa a proteger a saúde da família,
da mulher, da criança e das pessoas de terceira idade, além de ajudar
na reabilitação dos portadores de deficiências, de combater a fome e
a pobreza e de prestar assistência às famílias carentes na área
educacional. Além disso, divulga e incentiva o lazer, o esporte e a
cultura como forma de integração social.

Pelos relevantes serviços prestados pela entidade e por apresentar
os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
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° 1.585/2004
Revoga dispositivos da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

acrescidos pela Lei n° 14.938, de 29 de dezembro de 2003.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-Os arts. 113, inciso IV, § 2 0, 3° e 4°, 114, § 2° e 3°, 115,

§ 1° ao 80, 116, § 1°, 118, inciso III e IV, bem como a Tabela B do
Anexo II, da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, acrescidos
pela Lei n° 14.938, de 29 de dezembro de 2004, ficam revogados.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de abril de 2004.
Antônio Júlio - Leonardo Quintão - Antônio Andrade - José Henrique

- Weliton Prado.
Justificação: A taxa pela utilização potencial do serviço de extinção

de incêndio foi introduzida pela Lei n° 14.938, de 29/1212003, com o
objetivo de reequipar o Corpo de Bombeiros Militar. Os contribuintes
deveriam recolher o valor ainda este mês, mas o Governador do
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Estado anunciou a suspensão de sua cobrança para pessoas
físicas considerando que "a expectativa não correspondida de
crescimento da economia neste primeiro semestre do ano e, mais do
que isso, a não-recuperação do emprego.... Entretanto, sabe-se que
os reais motivos da suspensão da cobrança são outros. De fato, da
forma como foi criada e da maneira como se pretendia fosse exigida
dos contribuintes do Estado tornou inviável sua cobrança. A Secretaria
de Estado da Fazenda não conseguiu finalizar o cadastro dos
contribuintes e viabilizar a cobrança. Ademais, inúmeros
questionamentos vêm surgindo acerca do cálculo da taxa, da forma de
cobrança e da utilização dos recursos a serem arrecadados.

Considerando que a cobrança de tal taxa é um equívoco, e com o
objetivo de evitar inúmeros prejuízos para os pretensos contribuintes,
estes parlamentares propõem a revogação da taxa pela utilização
potencial do serviço de extinção de incêndio.

Contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto
de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.586/2004
Declara de utilidade pública o Centro de Ecologia Integral, com sede

no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública o Centro de Ecologia

Integral, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2004.
André Quintão
Justificação: O Centro de Ecologia Integral tem por finalidade

trabalhar por uma "cultura de paz" e pela "ecologia integral", apoiando
e desenvolvendo ações para a defesa, a elevação e a manutenção da
qualidade de vida do ser humano, da sociedade e do meio ambiente.
Foi formalmente constituído em abril de 2001. Atualmente, em Minas
Gerais, conta representações nas cidades de Pirapora, Jequitinhonha
e Araxá.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art.
188, c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.587/2004
Revoga disposições da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam revogados o inciso IV, o § 3 0 do art. 113 da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975.
Art. 20 - Ficam revogados o § 2 0 , 1, II, "a", "b", "c", III, IV, "a", "b", 1, 2,

V, "a" do art. 114 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975.
Art. 30 - Ficam revogados o § 1°, o § 2 0 , 1, "a", "b", III, "a", "b", "c", o §

40, o § 50 e o § 60 do art. 115 da Lei n°6163, de 26 de dezembro de
1975.

Art. 4° - Fica revogado o § 1° do art. 116 da Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975.

Art. 50 - Ficam revogados os itens 2,21, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7,
2.2.8, 2.2.9, 2.2.10,2.2.11,2.2.12,2.2.13,2.2.14 e 2.2.15 da Tabela B
a que se refere o art. 115 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2004.
Weliton Prado
Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade a revogação da

taxa de incêndio por se tratar de uma figura tributária que fere
princípios basilares de nossa Constituição, como a capacidade
contributiva.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Leonardo Quintão e outros. Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.585/2004 nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.750/2004, do Deputado Antônio Júlio, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que informe o
valor gasto com a confecção e a distribuição das guias de pagamento
da taxa de incêndio. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.751/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Escola de Engenharia da
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UFMG pelo transcurso do 930 aniversário de sua fundação. (- À
Comissão de Educação.)

N° 2.752/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Associação Comercial,
Industrial e Empresarial de Itajubá - ACIEI - pelo transcurso do 790
aniversário de sua fundação. (- A Comissão de Turismo.)

N° 2.753/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Coronel
Paiva pelo lançamento do livro "Escola Estadual Coronel Paiva -
Conta a História de Ouro Fino".

N° 2.754/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a União dos Escoteiros do
Brasil - Região Minas Gerais pela passagem do Dia do Escoteiro. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 2.755/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Juíza Hilda Maria Pôrto
Teixeira da Costa por sua posse no cargo de Juiz do Tribunal de
Alçada do Estado.

N o 2.756/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Juiz Geraldo José Duarte de
Paula por sua posse no cargo de Desembargador do Tribunal de
Justiça do Estado.

N° 2.75712004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Juiz Carlos Batista Franco
por sua posse no cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

N° 2.758/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Imprensa Oficial do Estado
pelos 112 anos de circulação do jornal "Minas Gerais".

N° 2.759/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso aos jornalistas mineiros pelo
transcurso do Dia da Imprensa. (- Distribuídos à Comissão de
Transporte.)

N° 2.760/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Exército Brasileiro pelo
transcurso do Dia do Exército. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N° 2.761/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
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formulada manifestação de aplauso à Escola Estadual Aurélio
Pires pelas comemorações dos 75 anos de sua fundação. (- A
Comissão de Educação.)

N° 2.762/2004, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor do Departamento de Aviação Civil - DAC -
do Comando da Aeronáutica com vistas a que se estude a viabilidade
da proposta da Gol Transportes Aéreos Inteligentes de operar vôos
comerciais de Uberlândia para São Paulo, Brasília e Goiânia. (- A
Comissão de Transporte.)

N° 2.763/2004, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulada
manifestação de apoio à indicação do nome de Helena Greco para
compor a lista da Campanha Mil Mulheres para o Prêmio Nobel 2005.

N° 2.764/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Corregedor-Geral do Ministério Público com vistas
à nomeação de um Promotor especial para acompanhar as apurações
das denúncias de exploração sexual de adolescentes no Município de
Pompéu.

N° 2.765/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas ao envio
de viaturas da Polícia Militar para o Município de Andradas.

N° 2.766/2004, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
seja enviada ao Presidente da República e aos Líderes dos partidos
políticos no Congresso Nacional manifestação de repúdio ao Projeto
de Lei Complementar Federal n° 22/2003, que dispõe sobre as
atividades das agências de turismo.

N° 2.767/2004, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que
sejam efetuados testes com o aparelho eliminador de ar da empresa
Dolphin, a fim de verificar sua eficácia.

N° 2.768/2004, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulada
manifestação de aplauso ao Sr. Aécio Neves, Governador do Estado,
pela implementação do Programa Minas Ativa, que incentiva a
adimplência das empresas junto ao Fisco estadual.

N° 2.769/2004, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulada
manifestação de aplauso ao Secretário da Cultura pelo apoio aos
Prefeitos dos municípios que integram a Associação das Cidades
Históricas de Minas Gerais, com vistas à edição do Guia Turístico das
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Cidades Históricas.

N° 2.770/2004, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro do Turismo com vistas à solução dos problemas
enfrentados no Pais por turistas americanos, sujeitos a pesadas
penalidades a partir da Resolução n° 281/2003, referente à validade
da carteira de habilitação.

N°• 2.771/2004, da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio,
solicitando seja formulada manifestação de aplauso ao Prefeito
Municipal de Montes Claros, Sr. Jairo Ataíde Vieira, pela indicação do
seu nome para ser agraciado com o "Prêmio Mário Covas - Prefeito
Empreendedor - Edição 2004", promovido pelo SEBRAE.

N° 2.772/2004, da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio,
solicitando seja formulada manifestação de aplauso ao Prefeito
Municipal de Japonvar, Sr. Eraldino Soares de Oliveira, pela indicação
de seu nome para ser agraciado com o "Prêmio Mário Covas - Prefeito
Empreendedor - Edição 2004", promovido pelo SEBRAE.

Da Deputada Marília Campos, solicitando seja o Projeto de Lei n°
1.480/2004 anexado ao Projeto de Lei n° 1.201/2003 por guardarem
semelhança entre si.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Frente
Parlamentar da Silvicultura, das Deputadas Jô Moraes e Maria Tereza
Lara, da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Adalclever
Lopes, Antônio Andrade (2), Chico Simões (2), Gilberto Abramo,
Leonardo Moreira, Laudelino Augusto, Mauro Lobo e Padre João.

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:
PROJETO DE LEI N° /2004

Dispõe sobre postos de atendimento dos cartórios de registro civil de
pessoas naturais para registro de nascimentos e óbitos em
estabelecimentos hospitalares.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os estabelecimentos hospitalares localizados no Estado, em

municípios com mais de 100 mil habitantes, deverão disponibilizar
espaço físico para postos de atendimento dos cartórios de registro
civil de pessoas naturais para registro de nascimentos e óbitos,
ocorridos nos respectivos estabelecimentos.

AI
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Art. 20 - A autorização para a instalação dos cartórios a que se
refere o art. 1° deverá ser concedida pelo Tribunal de Justiça do
Estado, nos termos do art. 236 da Constituição Federal de 1988 e da
Lei Federal n°8.935, de 1994.

Art. 30 - No caso dos hospitais públicos estaduais, a disponibilidade
do espaço físicoserá feita por meio de cessão do espaço pelo Poder
Executivo.

Art. 40 - Nos postos de atendimento a que se refere esta lei, deverá
ser assegurado às pessoas reconhecidamente pobres, a gratuidade
de que trata a Lei.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Gilberto Abramo
Justificação: O projeto de lei ora proposto visa a proporcionar às

pessoas que se encontram no hospital a possibilidade de fazer os
registros ali mesmo, dando agilidade e rapidez ao processo, além de
fazer com que as pessoas realmente registrem os nascimentos.

A porcentagem de crianças que nascem e não são registradas,
segundo pesquisas recentes, chega a 20%, fato este que traz
prejuízos a própria pessoa e impossibilita ações do Estado em relação
a elas.

O procedimento se torna viável e eficaz nos municípios com mais de
100 mil habitantes, devido a maior necessidade que existe nessas
localidades.

Como o serviço notarial e de registro é uma delegação do poder
público e o exercício da atividade, bem como sua fiscalização é
atribuição do Poder Judiciário, o projeto somente poderá ser
concretizado se houver uma autorização para tanto.

O serviço estará à disposição de toda a comunidade, incluindo-se as
pessoas reconhecidamente pobres, que estão ao abrigo da lei, ou
seja, tem a gratuidade do registro civil de nascimento e pelo assento
de óbito, conforme preceitua a Lei Federal n°9.534, de 10/12/97.

A proposta visa facilitar e garantir o registro de nascimentos e óbitos
no Estado. É por isso que conto com o apoio dos meus nobres pares
para aprovação dessa proposição.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
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de Direitos Humanos e dos Deputados Alencar da Silveira Jr.,
Dalmo Ribeiro Silva e Elmiro Nascimento.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Jr.
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, galerias, apresentarei
o vídeo sobre a fábrica a ser instalada em Itabirito, a 54km de Belo
Horizonte.

Além de gerar empregos com qualidade de vida, ltabirito apresenta
índice de Desenvolvimento Humano - IDH - entre os 10% mais altos
de Minas Gerais. Será instalada no município uma fábrica americana,
o que está dependendo unicamente do Ministério Público, já que, na
altura da BR-040, seria construído um distrito industrial. Mas, devido a
problemas ambientais, a obra não se realizará. Entretanto, pela
vontade da população dessa cidade, desta Casa e do Governo
mineiro, pela primeira vez será instalada no País uma fábrica de
bebedouros especiais, com obtenção de água por intermédio do ar.

Essa fábrica - pasmem - produzirá água em Itabirito, e os
bebedouros serão vendidos para todo o mundo. A fábrica
confeccionou um CD-ROM para apresentar a instalação da World
Energy Water ao povo mineiro e aos órgãos competentes. Peço
licença para apresentá-la.

Serão investidos R$9.000.000,00 em infra-estrutura e equipamentos.
A fábrica montará os bebedouros naquela cidade. Imediatamente,
serão gerados de 600 a 1.200 empregos. A fábrica terá capacidade de
produzir 100 mil bebedouros por mês. Cada unidade será vendida por
R$5.000,00, em média.

Sr. Presidente, já estão chegando os primeiros equipamentos para
montagem. Apelo, desta tribuna, ao Dr. Luciano e ao Ministério
Público para apressarmos a instalação dessa que será a primeira
empresa.

A fonte de água mais preciosa do planeta Terra oferece a umidade.
Uma grande empresa nasce em Itabirito, Minas Gerais, com a matriz
em Orlando, nos Estados Unidos. A World lança sua fábrica no Brasil,
que fornecerá tecnologia para o mundo.

São 10 acres de área construída em localização privilegiada, a 25km



1276
da Capital. Tudo isso foi estudado. Temos 30 dias para
resolvermos sobre a instalação dessa fábrica. O Município de Joinvile,
no Sul, já fez proposta, oferecendo vantagens a essa empresa. Não
podemos perder essa unidade.

Portanto, peço-lhe licença para exibir esse vídeo. Tenho a certeza
de que todos perceberão a importância da instalação dessa fábrica
em Itabirito.

- Procede-se à exibição de vídeo.
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Essa rodovia ao lado é a 040. A

empresa utiliza infra-estrutura de última geração para levar conforto e
conveniência a seus funcionários e clientes. As instalações possuem
um complexo amplo de escritórios, grande estacionamento e heliporto,
oferecendo a capacidade e a energia de que uma grande empresa
precisa. A linha de produção será instalada de acordo com as normas
do ISO 9001 a respeito de sistema e controle de qualidade.

Totalmente segmentada, permitirá que o processo seja executado
simultaneamente, otimizando tempo e, conseqüentemente,
produzindo mais. A fábrica foi planejada para que o processo de
produção seja mais prático e eficiente, utilizando um sistema inovador
de esteira, em que todas as fases da produção são divididas e, a cada
novo estágio, um elemento é adicionado, resultando no "acquamaker".
A distribuição será monitorizada pelo sistema de monitoramento "on-
line".

Em um mundo globalizado, a informação tem de ser veloz e
depende de tecnologia. A fábrica está bem-preparada para se adaptar
à nova qualidade.

Assim como o corpo humano, a maior parte da Terra é constituída
por água, elemento-chave para a sobrevivência. Tão incrível quanto
possa parecer, os seres humanos são os que degradam as águas
herdadas e as fontes, essenciais e indispensáveis para a
sobrevivência humana.

Duas idéias paralelas surgiram para produzir essa descoberta
revolucionária, O Acquamaker é uma máquina que transforma o ar em
água, que, devido à sua importância, está ficando cada dia mais
escassa.

Esse bebedouro, esse filtro produz de 30 a 50 litros de água por dia.
A água já é servida em várias temperaturas.
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Sr. Presidente, os fabricantes já possuem encomendas para a

obtenção desse equipamento. Hoje, subo a esta tribuna para formular
um apelo às autoridades, principalmente ao Ministério Público, para
que ajamos, com certa rapidez, e não deixemos que outro Estado leve
essa fábrica, além dos 600 a 1.200 empregos.

Portanto, conto com a colaboração desta Casa para que adiantemos
esse processo. Certamente, com a fabricação de água por meio de
bebedouro dessa natureza, traremos para Minas Gerais um novo foco
de investimentos. Quanto à geração de empregos, o nosso Estado
vem crescendo e abrindo espaços para os empresários. Neste ano,
sem dúvida alguma, essa fábrica será uma marca para este Governo.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Obrigado. Com
muita atenção, acompanhei a exposição de V. Exa., que trouxe boas
notícias para Minas Gerais e para a região de Itabirito. A V. Exa.
assiste razão, ao buscar o apoio desta Casa. Particularmente, sei do
princípio fundamental do Governo Aécio Neves de tornar Minas Gerais
o melhor lugar para se investir no Brasil. Com essa filosofia, os
Secretários Wilson Nélio Brumer, de Desenvolvimento Econômico, e
Fuad Jorge Noman Filho, de Fazenda, têm realizado um trabalho
importante, junto com o INDI e o BDMG, como catalisadores das
grandes indústrias.

Deputado Alencar da Silveira Jr., vale a pena estender essa
discussão para além do INDI e do BDMG, com a participação efetiva
também da Assembléia Legislativa e da comunidade. A meta principal
do Governador é gerar empregos. Gerando empregos, geraremos
receitas.

Portanto, vejo a sua exposição como um momento muito feliz e
associo-me a V. Exa. para que se concretizem essas gestões, por
meio de uma carta de intenção junto ao INDI, ao BDMG e,
particularmente, ao Governador, que é muito sensível à captação de
novos investimentos para o nosso Estado. Parabéns pelo seu
importante pronunciamento.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Obrigado. Parabenizo a
iniciativa do Governador Aécio Neves, o dinamismo do Vice-Prefeito
Giovani MelilIo e o trabalho do Prefeito Manoel da Mota, que vêm
fazendo excelente trabalho, por meio da Secretaria de Indústria e
Comércio, na geração de empregos. A cidade de Itabirito recebeu o
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editorial da revista "Veja" nos últimos seis meses. Parabenizo
também o Vereador Fernando, de Itabirito, que brinca muito, mas fala
correto e sempre se preocupou com o município. O Governo de
Itabirito vem captando investidores para a cidade num processo de
geração de empregos jamais visto nesse município.

Na última sexta-feira, Itabirito inaugurou a fábrica de massas Pif-Paf,
gerando 50 empregos, inicialmente. Trabalhos como esse mostram
que Itabirito está no caminho certo e deve continuar fazendo o melhor
na geração de emprego, com qualidade de vida e segurança.

Peço ao Ministério Público e ao Dr. Luciano que se apressem,
porque temos 30 dias para inaugurar essa fábrica. Outros municípios
estão oferecendo terrenos e condições, e não podemos perder a
chance de ter o foco nacional na geração de empregos, mostrando
que temos o melhor município para se viver. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
• Deputado Weliton Prado* - Boa-tarde! Em outubro do ano

passado, o Governador Aécio Neves enviou a esta Casa seis projetos
de lei alterando o sistema tributário do Estado. Foi um ato de
irresponsabilidade social num momento em que o País passa por
grandes dificuldades. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias
do mundo, e nossa carga tributária é a mais alta do País. Somente
Minas arrecada mais com taxas que 22 Estados da Federação juntos.

Lutamos muito para realizar uma audiência pública na Comissão de
Constituição e Justiça, e vimos o absurdo desses projetos. O Projeto
de Lei n° 1.078, que cria a taxa de incêndio e a taxa de segurança
pública, e os Projetos de Lei n os 1.079, 1.080, 1.081 e 1.083. O
Governador queria cobrar até para se chamar a policia.

Ao chamar um policial que fosse a pé atender à solicitação, o
cidadão teria de pagar R$12,49; se o policial fosse de moto, o cidadão
pagaria R$15,03; se fosse de tROTAM, R$29,15. Vamos supor que
uma pessoa, em caso de seqüestro, precisasse utilizar o helicóptero
da polícia, teria de pagar R$2.167,00 por hora. Logo, se a procura
demorasse dois ou três dias, gastaria mais de R$100.000,00. Assim,
seria mais fácil negociar com os seqüestradores que chamar a polícia.

Suponhamos que a casa de uma pessoa fosse assaltada e
chegassem quatro viaturas da polícia com quatro policiais em cada
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uma, seria melhor não fazer a ocorrência policial e deixar os
assaltantes levarem TV, vídeocassete, etc. Em caso de acidente de
trânsito sem vítima, para registrar o boletim de ocorrência, um cidadão
teria de pagar R$21,20.

Vamos conseguir impedir a cobrança da taxa de incêndio, da
mesma forma :que:já conseguimos impedir a cobrança de solicitação
da polícia e do boletim .de ocorrência. O Governador pretendia cobrar
também pelo atestado de antecedentes criminais, mas também
conseguimos impedir a cobrança. Infelizmente, o IPVA foi aumentado
em mais de 50% para quem possui veículos utilitários. Por exemplo,
quem utiliza van, picape ou kombi para trabalhar terá de pagar 50% a
mais de IPVA e licenciamento de veículo. Para quem tem moto, o
aumento do IPVA chegou a mais de 100%.

Todavia, estamos diante de uma grande contradição, visto que o
Governador deu um presente para as locadoras de veículos, ou seja,
concedeu 50% de desconto no IPVA e no licenciamento. Fizemos
vários questionamentos, mas, infelizmente, esse projeto do IPVA foi
aprovado. O que conseguimos impedir foi o aumento de 20% para
quem possui veículos a álcool.

Esta Casa aprovou também outro projeto. Conseguimos impedir
vários aspectos do tarifaço, porém a taxa de incêndio foi aprovada.
Em nossa avaliação, essa taxa é inconstitucional, ilegal e injusta. E
ilegal porque, na realidade, constitui um imposto semelhante ao IPTU.
A base de cálculo recai sobre o tamanho, e não sobre o valor do
imóvel. Quem possui um apartamento ou "1 lat" de até 75m 2 na Zona
Sul, cujo valor seja de R$200.000,00 ou R$300.000,00, está isento.
No entanto, quem possui um barracão acima de 75m2 na favela, na
periferia, vai ter de pagar.

Essa taxa é inconstitucional, porque o serviço de extinção de
incêndio é indivisível e já é prestado à população pelo Corpo de
Bombeiros. Por exemplo, se uma residência sofrer um incêndio, o
Corpo de Bombeiros não vai combater o fogo? Essa é uma obrigação
do Corpo de Bombeiros, visto que pagamos impostos para custear
esse serviço. Por isso a taxa de incêndio não deve ser criada. No art.
150 da Constituição do Estado temos o princípio da uniformidade,
segundo o qual somente se pode criar tributos neste Estado que
sejam uniformes para os 853 municípios. Não é esse o caso. A taxa
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de incêndio estava sendo criada para 64 municípios, dos quais só
33 possuem unidades do Corpo de Bombeiros.

Além disso, a taxa de incêndio é injusta e imoral. Como podemos
admitir que o Governador do Estado conceda às montadoras 50% de
desconto no IPVA e no licenciamento de veículos? O Governador
desonerou o "diesel", passando de18%ipara 12%. Com isso perdeu,
somente nos primeiros meses, R$150000.000,00. Quais os
compromissos assumidos com as distribuidoras? Eram quatro:
aumentar 6 mil novos empregos; abrir mais 200 postos de
combustíveis; aumentar a arrecadação do Estado; e baixar o preço do
"diesel". Nada disso foi cumprido. Agora, o Governador quer penalizar
a população com a instituição dessa taxa absurda, imoral, ilegal e
inconstitucional.

Quem tem uma residência acima de 75m 2 teria de pagar um valor
que poderia passar de R$500,00, dependendo do tamanho do imóvel.
Quem tem um comércio ou uma indústria poderia vir a pagar mais de
R$1.800,00, sendo que nossas empresas não agüentam mais essa
carga tributária violenta. Essa medida é confiscatória.

• Deputado Domingos Sávio - V. Exa. me permite um aparte?
• Deputado Weliton Prado* - Estou terminando minha explanação e

depois concederei aparte ao Deputado Miguel Martini.
O Deputado Domingos Sávio - Perfeitamente.
O Deputado Weliton Prado* - No dia 21 de abril, foi comemorado o

Dia de Tiradentes, enforcado por questionar cobranças de 20% feitas
pela Coroa. Imaginem, o Governador aumentou mais de 100% o IPVA
para motos.

Foi publicado no "Minas Gerais" do dia 21 uma resolução
suspendendo a taxa de incêndio para as residências, o que já
representou uma vitória parcial, graças à atuação do Bloco PT-
PCdoB, à mobilização da população de Minas Gerais e à ampla
divulgação por meio da imprensa e de várias entidades organizadas.
O Governador declarou que estava suspendendo, por intermédio
dessa resolução, a cobrança da taxa de incêndio, por um ano, para as
residências, e que continuaria a existir a cobrança para o comércio e
para as indústrias. No entanto, do dia seguinte, ao lermos o "Minas",
verificamos que o Governador não suspendeu nada, e sim procedeu a
uma prorrogação até o dia 29/4/2005. Assim, em 2005, a população
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teria de pagar a taxa de 2004 e a de 2005. Isso apareceu nas
manchetes dos principais jornais do Estado. Depois, o Secretário
Fuad disse que a população poderia ficar tranqüila, pois não haveria
duplicidade de cobrança, teria havido um erro na hora de se fazer a
resolução, e isso seria corrigido. Foi um erro amador do Governo do
Estado, cuja correção estamos esperando até hoje.
• O Deputado Zé Maia - V. Exa. me permite um aparte?
O Deputado Weliton Prado* Só para concluir, Deputado, pois meu

tempo é curto. Infelizmente, estamos esperando o Governo do Estado
corrigir isso, pois ainda não foi publicada a outra resolução.

O Governador está com as calças curtas. Como fará? Se uma lei foi
aprovada por esta Casa, um tributo foi instituído. Pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, ele não pode abrir mão de tributos, sob pena
de ferir essa lei, o que representaria crime de improbidade
administrativa, O Governador Aécio Neves está cometendo um crime
de improbidade administrativa. As únicas possibilidades que tem -
conforme dito por grandes juristas do Estado - é esperar uma decisão
do Tribunal de Justiça, a ADIN do Bloco PT-PCdoB, que, infelizmente,
até hoje não obteve parecer. Acreditamos na justiça e conseguiremos
a suspensão, ou a aprovação de um projeto de lei nesta Casa
revogando a taxa de incêndio.

Nesse sentido, já protocolizei um projeto nesta Casa, para o qual
peço apoio de todos os nobres Deputados, em que solicito a
revogação da lei que cria a taxa de incêndio, em caráter imediato.
Quero parabenizar o PMDB, que também entrou com um projeto. Os
dois projetos serão anexados.

Estou aguardando o posicionamento do Tribunal de Justiça. Já
obtivemos a primeira vitória. Hoje saiu uma matéria no jornal "O
Tempo" sobre um cidadão que impetrou mandado de segurança
individual e conseguiu suspender a cobrança do seu comércio, por
meio de uma liminar publicada no "Minas Gerais" de ontem, uma
decisão do Tribunal de Justiça. O Bloco PT-PCdoB estudará a
possibilidade de um mandado de segurança coletivo para suspender,
em caráter emergencial, a taxa de incêndio para o comércio e as
indústrias.

Estava conversando com o Deputado Biel Rocha, que lutou e ainda
luta muito contra as taxas de Juiz de Fora, onde, para imóveis de
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70m2, a Secretaria da Fazenda mandou cobrança como se
fossem 700m2. Conforme o Deputado Biel Rocha, foram produzidos
50 mil boletos errados.

O Projeto de Lei n° 1.081 aumentava o valor das custas judiciais de
forma exorbitante, o que impedia a população de ter acesso ao Poder
Judiciário. Lutamos muito contra o aumento dessas custas que
chegavam até a 700%, mas o projeto foi aprovado na Casa.
Imediatamente, no dia da posse do novo conselho da OAB, procurei o
Dr. Raimundo Cândido, que nos atendeu prontamente e realizou uma
reunião do conselho, que deliberou ajuizar uma ADIN, no STF
questionando o aumento das custas judiciais. Através de decisão do
STF, conseguimos suspender o aumento dessas custas.

Agora aguardaremos a suspensão da taxa de incêndio.
Conseguiremos isso pelo projeto que apresentamos na Casa ou
através da ADIN que tramita no Tribunal de Justiça.

Concedo aparte ao Deputado Miguel Martini, a quem solicito seja
breve para que eu possa finalizar a minha fala.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Quero fazer algumas
correções na fala de V. Exa. Primeiro, destaco que hoje conversamos
com um paulista, que disse que o povo de São Paulo não agüenta
mais o PT de São Paulo, que aumentou em 28,6% todos os impostos
do município. Depois, o modelo do Prefeito Celso Daniel, que ganhou
no Supremo contra uma ADIN, que cobrava taxa de incêndio, O PT foi
vitorioso. Tentaram derrubar a taxa de incêndio cobrada em Santo
André do PT do falecido Celso Daniel, mas não conseguiram. Está
sendo cobrado, mesmo com contestação judicial.

V. Exa. disse que conseguimos reduzir. Não, quem conseguiu
reduzir foi quem votou pela aprovação, e não contra. Quem votou
contra perdeu. Aprovamos o que a base do Governo havia achado
melhor com correção daquilo que veio da Secretaria de Fazenda.
Quem conseguiu reduzir não foi o Bloco do PT-PCd013, mas sim os
Deputados da base governista.

V. Exa. disse que a taxa não está mais sendo cobrada, porque foi
suspensa. Isso aconteceu em face da sensibilidade do Governador
Aécio Neves, que percebeu que a política econômica do Governo
Federal não estava viabilizando o crescimento da economia.

O Deputado Weliton Prado* Deputado Miguel Martini, peço a V.
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Exa. para terminar o seu pensamento, porque o meu tempo já
terminou. Solicito que o Deputado se inscreva para depois fazermos
um debate. Convido V. Exa. para debatermos com toda a população
de Minas a reforma tributária maldosa feita pelo Estado, através de
um programa da Casa, quando discutiremos esse tema.

Não adianta querer ficar jogando para a platéia. Não se pode falar
de São Paulo, de Beirute ou dos Estados Unidos, porque vivemos no
Estado de Minas Gerais, onde vemos a irresponsabilidade do
Governador Aécio Neves. Temos de fazer uma diferenciação. Não
adianta falar meias verdades.

Finalizando, com relação às mudanças que aconteceram na Casa,
fui um dos poucos Deputados que conseguir aprovar emendas
supressivas da reforma tributária. Consegui aprovar mais de dez
emendas supressivas, inclusive impedindo a cobrança para chamar a
polícia.

O Bloco PT-PCdoB fez um excelente trabalho. Parabenizo a todos
esses Deputados. Solicito que todos os Deputados da Casa votem
com a população de Minas Gerais. Esperamos revogar a taxa de
incêndio em caráter definitivo, aprovando o projeto que apresentamos
na Casa em parceria com o Bloco do PMDB. Esperamos que a
decisão do Tribunal de Justiça seja, com certeza, a revogação dessa
lei, porque essa taxa de incêndio é uma lei imoral, inconstitucional e
injusta. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, cidadãos e cidadãs que nos acompanham na Assembléia
Legislativa e aqueles que nos assistem pela TV Assembléia, antes de
abordar o assunto que me traz à tribuna, não posso deixar de refletir,
com muito respeito, sobre o pronunciamento do Deputado que me
antecedeu. Tenho respeitado toda a Bancada do PT e todo o Partido
dos Trabalhadores, mas testemunhamos uma enorme dificuldade por
parte do nobre Deputado Weliton Prado, liderança jovem que
respeitamos muito. Talvez tenha sido pelo ímpeto de sua juventude,
pelo afã de fazer com que suas idéias prevaleçam, que o Deputado
não tenha permitido os apartes, tradicionais nesta Casa porque
enriquecem os debates. Permitir um aparte por alguns segundos e
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interromper o aparteante não contribui para um debate
construtivo, para que possamos avaliar, com clareza, a opinião de um
e de outro e construir juntos o melhor para o povo de Minas.

Temos convicção de que a construção de um País em que as taxas
são cada dia mais escorchantes e o aumento de impostos sacrifica
significativamente a população não agrada a nenhum Deputado e a
nenhum cidadão. Com certeza, foi por essa razão que a Bancada do
Governo fez um apelo ao Governador - por intermédio de suas
lideranças, com as quais se reuniu várias vezes -, para que reveja a
cobrança ainda este ano. Solicitou que a cobrança seja adiada, para
que haja tempo para mais reflexão e análise, até do Judiciário, a fim
de que o cidadão viva dias melhores e tenha, pelo menos, emprego
para enfrentar as novas taxas.

Com certeza, a base do Governo teve e tem a preocupação de
evitar a cobrança de taxas que dificultem ainda mais a vida do povo
de Minas Gerais, assim como, naturalmente, preocupa-se também a
Oposição ao Governador Aécio Neves - vamos chamá-la de "base do
Governo Lula na Assembléia Legislativa". Comungamos desse
sentimento. E pena que, às vezes, o debate não seja permitido, pois
possibilitaria uma reflexão sobre o que vivemos hoje no Brasil. Temos
o exemplo do que aconteceu com a COFINS, que dobrou e só
contribuiu para aumentar o desemprego, que, neste mês, atingiu um
número fatídico e é um alerta para o PT. O PT sempre gostou muito
deste número, mas, com certeza, não deve estar gostando de ver que
o índice de desemprego chegou a 13%, um dos piores de toda a
história recente da República. Milhões e milhões de brasileiros estão
ficando desempregados a cada minuto, e a miséria está tomando
conta deste País. Assustadoramente, vemos o Governo vangloriar-se
de uma economia, entre aspas; um Governo que arrecada a maior
parcela de todos os impostos e vem aqui falar sobre taxas.) Hoje, no
Brasil, o Governo Federal fica com 73% da arrecadação de impostos,
taxas e tudo o mais, e ainda se vangloria.

O Governo Federal, com muita galhardia, vangloria-se de seguir a
cartilha do FMI com mais zelo e empenho do que o Governo que tanto
criticou.

Mas não ficou satisfeito em segui-ia, em promover superávit de 3,5%
do PIB, como havia sido pactuado com o FMI. O Governo Federal
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teve de chegar a 4,5% de economia, com dinheiro do povo
brasileiro, pois não se trata de dinheiro do PT nem do Lula; aliás, hoje,
o PT tem muito dinheiro, pois emprega todos os seus quadros no
Governo Federal. Então, que faça economia e aplique o seu dinheiro
como bem quiser. O dinheiro do povo serve para pagar a dívida
externa, o que é prudente. Ninguém quer condenar o Governo Lula
por garantir estabilidade econômica; porém é duro verificar que, em
seu primeiro ano, esse Governo conseguiu fazer o que chama de
economia - além do que estava comprometido com o FMI, sobraram
mais de R$4.000.000.000,00. Está sobrando dinheiro no Brasil? Onde
está faltando? Onde o Governo deixou de aplicar a serviço do povo
brasileiro? Nas estradas federais, no assentamento dos sem-terras. O
atual Governo não assentou nem 10% da média anual do Governo
passado, que tanto criticou. Além disso, falta aplicar o dinheiro do
Fundo Penitenciário em segurança pública. Somente agora está
sendo aplicado o dinheiro do ano passado. Portanto o dinheiro que diz
ter economizado é o que se destinaria à melhoria da qualidade de vida
do povo brasileiro, à geração de empregos, para não chegarmos a
esses 13% vergonhosos da população brasileira faminta,
desesperada, por inércia total desse Governo, que só sabe seguir a
cartilha do FMI. Ou seja, um Governo à direita do Governo Fernando
Henrique.

Precisamos tomar muito cuidado, ao fazermos crítica ácida, que não
aceita contra-argumentação de um Governo que, em Minas Gerais,
quer buscar equilíbrio, mas com diálogo. Tanto há diálogo, que
aceitou nossas ponderações para que fosse suspensa a cobrança, até
termos momentos mais apropriados para equipar o Copo de
Bombeiros, que necessita de equipamentos e condições de
funcionamento.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* Deputado Domingos Sávio,
pergunto: "será que o Governador Aécio Neves não foi desleal com a
sua base de apoio nesta Casa?". Será que não a desmoralizou? Por
que os pedidos não foram atendidos quando o projeto estava em
tramitação, no final do ano passado? Por que só agora suspendeu a
taxa, depois de grande pressão e clamor da população?

Segunda pergunta: "V.Exa. tem consciência de que o Governador -
solicito inclusive que os Deputados da base de apoio do Governo
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procurem a assessoria jurídica dos seus gabinetes, da
Procuradoria e da assessoria desta Casa - está cometendo crime de
improbidade administrativa, ferindo a Lei de Responsabilidade
Fiscal?". Agora, não pode suspender a taxa. Prova disso é não tê-la
suspendido, mas prorrogado a sua cobrança. Assim sendo, ano que
vem, a população terá de pagá-la duas vezes.

Quero que V.Exa. nos prove onde está a nova resolução que
prometeram publicar. Não publicaram, pois sabem que, se o
Governador Aécio Neves agir dessa forma, estará cometendo crime
de improbidade administrativa, podendo ser até punido com a
cassação de seu mandato.

Há duas maneiras de se suspender de forma definitiva a cobrança
da taxa de incêndio: uma, por meio de ação, conforme nós, do Bloco
PT-PCdoB, apresentamos ao Tribunal de Justiça; outra possibilidade
é a aprovação do projeto que apresentei nesta Casa, revogando a
taxa de incêndio, também apresentado pelo PMDB - os dois projetos
estão anexados.

Questionamos, sim. Apenas com a desoneração do "diesel",
perdemos R$150.000.000,00. O programa proporcionou 50% de
desconto de IPVA, licenciamento para as locadoras de veículos. O
Programa do Primeiro Emprego conta com R$50.000,00, previstos no
orçamento para este ano. Sabe quanto o Governador gastou até
agora com publicidade e propaganda? Milhões e milhões. Não faz
publicidade e propaganda apenas em nosso Estado, mas em todos os
Estados da Federação - em Manaus, São Paulo, no Distrito Federal,
no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, na Bahia -, por meio
de rádio, TV e "outdoor".

Como ainda tenho 27 segundos, gostaria que V.Exa. respondesse a
essas perguntas.

O Governador Aécio Neves "está com a calça na mão". A população
mineira já não agüenta isso. Minas Gerais passa por muitas
dificuldades, e o Bloco PT-PCdoB quer fazer justiça e ajudar a
resolver os problemas. Dos Estados da Federação, Minas Gerais foi o
que mais recebeu recursos do Governo Federal, oito vezes mais que
o Rio de Janeiro e três vezes mais que São Paulo.

A CIDE terá a possibilidade de fazer a ligação com asfalto entre
diversos municípios. Sei como V. Exa. se sente quanto á decisão do
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Governador. Agradeço-lhe o aparte.

O Deputado Domingos Sávio - Deputado Weliton Prado, tenho
certeza de que V. Exa. deve ter percebido que o debate é construtivo.
Tivemos a alegria de conceder-lhe três minutos. Nosso tempo na
tribuna é o mesmo de V. Exa., mas é preciso compartilhá-lo.
Responder-lhe-ei brevemente, antes de conceder um aparte ao
Deputado Zé Maia. Embora meu tempo seja exíguo, creio que poderei
fazê-lo se V. Exa. me permitir falar pelo menos no meu tempo, já que
não pôde conceder-me um aparte.

O Governador Aécio Neves tem feito propaganda positiva de Minas
Gerais. Acabei de ver na "Veja", revista de circulação nacional - e não
é matéria paga -, o reconhecimento nacional de que Minas Gerais
está no caminho certo, pois tem um governo austero, sério, que é
exemplo para o Brasil. Não tem nada a ver com as propagandas do
Duda Mendonça e com o caminho que o PT escolheu.

V. Exa. falou em demagogia e jogar para a platéia. Quem dera que
nós, Deputados, pudéssemos fazer projeto para revogar taxa. Não é a
primeira vez que V. Exa. se vangloria e diz: "Eu fiz um projeto para
revogar taxa". V. Exa. tem conhecimento da Constituição e poderia
poupar a Comissão de Constituição e Justiça, pois, se cada Deputado
começar a tomar a iniciativa de apresentar propostas e projetos de lei
revogando taxas e criando impostos, haverá uma balbúrdia na
organização orçamentária e financeira do Estado. Isso é
absolutamente inconstitucional, sem sentido e não enriquece o
debate.

O Governador não traiu ninguém da base do Governo. Ele tem
espírito democrático. Foi um parlamentar, construiu sua trajetória no
parlamento. O Governador, ouvindo a base do seu Governo,
respeitando a Oposição e as dificuldades do cidadão, entendeu que
deveria prorrogar a cobrança dessa taxa, que é necessária para
equipar o Corpo de Bombeiros.

Porém o PT diz que o Governador não pode prorrogar, ou seja, está
contra a prorrogação. Quer que cobre de imediato porque quer ser
reacionário, do contra. Na época do regime militar, repudiávamos a
postura dos reacionários, dos que não aceitavam o debate e não
queriam construir uma alternativa melhor. Agora o PT vem com essa
posição reacionária, a de que não pode revogar mais. Já que fez a
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taxa, não revoga, não adia.

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Cumprimento V. Exa. e
parabenizo-o pelas observações sensatas e equilibradas. Esse é o
caminho que resta aos parlamentares, aos políticos de Minas e do
Brasil, para que haja a reconstrução do nosso Estado e do nosso
País. É preciso posições equilibradas e sensatas como as de V. Exa.,
ao contrário do que sempre fez o PT, ou seja,uma oposição radical,
raivosa, nervosa. Agiu assim em relação ao Governo do PSDB, no
plano federal, e o faz em relação ao Governador Aécio Neves. Essa é
uma oposição que não contribui com Minas Gerais.

V. Exa. coloca a questão da concentração de receitas no Governo
Federal e o faz com toda nobreza e seriedade que o tema demanda.

O nosso colega Deputado Weliton Prado não nos concedeu o
aparte, e V. Exa. foi tão elegante com ele. Ele falou da carga tributária
e, como Deputado influente do PT, poderia ajudar-nos a fazer a
correção da tabela do Imposto de Renda, para diminuir o imposto
pago pelo trabalhador, e apoiar o Procurador Fonteles, a fim de que a
taxação do trabalhador inativo seja derrubada no STF. Como V. Exa.
muito bem colocou, a COFINS vem onerando ainda mais a carga
tributária no Brasil, e, como foi imposta pelo PT no plano federal,
talvez o Deputado Weliton Prado possa ajudar-nos nessa tarefa.

Ele falou também na questão do óleo diesel. Na nossa região do
Triângulo Mineiro, que tem São Paulo de um lado e Goiás de outro, os
donos de postos de gasolina estavam indo à falência em razão da
concorrência. E o Deputado Weliton Prado fez a defesa do aumento
do ICMS sobre o óleo diesel.

Deputado Domingos Sávio, cumprimento V. Exa. pela análise
sensata e séria que faz do quadro políti o nacional. Já que o
Deputado Weliton Prado pronunciou palavr s pouco louváveis no
Plenário, digo a ele que o PT "foi pego com a mão no penico", usando
o Palácio do Planalto para fazer corrupção. O Sr. Waidomiro Diniz
confessou que pegou dinheiro ilegal e ilícito para patrocinar
campanhas do PT.

Parabéns, Deputado Domingos Sávio, pelo equilíbrio e pela
sensatez. Esse é o único caminho para se fazer uma Minas e um País
melhor. Muito obrigado.

0 Deputado Domingos Sávio - Quero reiterar que parabenizo o
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Governador Aécio Neves pela decisão sensata de suspender a
cobrança da taxa de incêndio, para encontrarmos outro caminho.
Quiçá o Presidente Lula se inspirasse nele e suspendesse o desconto
dos inativos, previsto para o mês de maio. Esse será um péssimo
presente para o Dia do Trabalhador. Lembro que, após seis anos, o
aumento do salário mínimo foi adiado, pois ocorria em 1° de abril, a
ser pago em 1° de maio. Esses são os presentes que o brasileiro
receberá em 1° de maio do Governo em que depositou tantas
esperanças.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Em outro momento, concluiremos o
debate não só com o Deputado Weliton Prado, como também com os
demais Deputados da Casa, os quais respeitamos muito.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho* - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo

Aloise, demais membros da Mesa, Deputados Célio Moreira e Luiz
Fernando Faria, meu conterrâneo, colegas das galerias e da
imprensa, abordarei a questão das regiões metropolitanas no Estado
de Minas Gerais.

No Brasil de hoje, mais de 113 da população vive em áreas
metropolitanas. Se analisarmos as 12 maiores regiões metropolitanas
do País, querido amigo Miguel Martini, teremos cerca de 200
municípios com população de mais de 55 milhões de habitantes. Esse
processo de formação de aglomerados urbanos tem levado a uma
ampliação de todos os problemas enfrentados pela população nas
áreas metropolitanas. Tais dificuldades possuem um caráter geral,
não sendo específicas de uma ou outra região.

A Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH - é constituída
por 34 municípios. Sendo a terceira maior do País, conta mais de
4.300.000 habitantes, totalizando 24% da população de Minas Gerais.

Querida Deputada Lúcia Pacífico, nossa digna, legítima e brilhante
representante, somente a cidade de Belo Horizonte possui 13% da
população mineira e 52% da população da região metropolitana. Em
termos econômicos, a Região Metropolitana de Belo Horizonte
representa 35% do PIB de Minas Gerais, ao passo que Belo Horizonte
representa 23% de tudo o que é produzido no Estado.

As atividades produtivas da Região Metropolitana de Belo Horizonte
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são marcadas pela dualidade, fruto da combinação da sua própria
história e das características locais, além do processo recente da
abertura indiscriminada e da globalização da economia brasileira.
Dessa maneira, de um lado há as atividades com elevado dinamismo,
em que predominam as grandes empresas e as de pequeno porte,
com expressiva produção voltada para a exportação, juntamente com
uma tecnologia de ponta. Em Belo Horizonte há um dos maiores
centros de biotecnologia do Pais e uma destacada presença da
tecnologia da informação - o Deputado Mauro Lobo já participou
brilhantemente disso, conduzindo uma empresa de tecnologia de
ponta em Contagem à época -, além de atividades da área da moda e
da confecção e dos empreendimentos da área das artes e da cultura.
Essas atividades vêm passando por um processo de modernização,
ganhando vantagens competitivas e conquistando espaços que
ultrapassam as fronteiras brasileiras.

Já que esse é o retrato do nosso Brasil, em outro extremo estão
aquelas atividades geralmente informais, marcadas pelo trabalho com
pouca qualificação, em que a baixa remuneração é a característica
principal. Nessas atividades, há um ou mais empregados, ou os
funcionários trabalham por conta própria, como autônomos. Entre
esses dois extremos, há uma série de atividades caracterizadas, via
de regra, pelas dificuldades em se expandir tendo à frente obstáculos
de ordem administrativa, tecnológica, financeira e relativos à
comercialização dos seus produtos.

Esse conjunto de atividades situa-se fora da rede globalizada,
resultando em um processo de exclusão de parcela expressiva da
população metropolitana, no que diz respeito às possibilidades de
participação nos ganhos e nas melhorias do padrão de vida permitido
pelas atividades mais modernas.

Desse modo, com relação à Região Metropolitana de Belo
Horizonte, assim como às outras regiões metropolitanas, verificamos
que, de um lado, são propiciadas as atividades modernas que geram
renda e estão inseridas no mundo globalizado, mas, de outro, é
constituído um conjunto grande de atividades à margem do processo
de desenvolvimento puxado pela modernidade globalizada,
condenando à exclusão boa parte dos nossos habitantes.

Nesse sentido, o desafio maior de todos nós é a construção de uma
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região metropolitana que, ao mesmo tempo, ganhe vantagens
competitivas frente a outras regiões metropolitanas e se torne, cada
vez mais, um pólo de atração de atividades econômicas, o que
permitirá que nosso Estado também se desenvolva, já que estamos
falando de cerca de 35% do Estado de Minas Gerais. Ao mesmo
tempo, esperamos que seja possibilitada a inclusão social de grande
parcela da população nos ganhos resultantes do desenvolvimento
econômico de toda a região metropolitana.

Não podemos nos esquecer de que a estruturação da Região
Metropolitana de Belo Horizonte é um elemento fundamental e central
nesse processo de articulação do crescimento e do desenvolvimento
do nosso Estado. A região metropolitana é o pólo dinâmico da
economia mineira, que integra as várias regiões do nosso Estado e,
ao mesmo tempo, possibilita a sua integração nas atividades
internacionais.

Dessa maneira, não é possível pensar um planejamento e um
desenvolvimento do nosso Estado sem, ao mesmo tempo, buscar
uma solução planejada para o crescimento da região metropolitana.

Deputada Lúcia, desde que o Governo Newton Cardoso extinguiu o
PLAMBEL - o Deputado Dinis acompanha essa luta -, nunca mais
tivemos um órgão técnico que pensasse o planejamento da região
metropolitana. A Assembléia Metropolitana atual é completamente
capenga. O Deputado Chico Simões e eu temos feito... Está sendo
aperfeiçoada proposta de emenda à Constituição com o objetivo de se
constituir uma assembléia metropolitana segundo a modernidade da
própria legislação brasileira, que prevê a participação da sociedade
civil nos órgãos de planejamento das cidades e, conseqüentemente,
das regiões metropolitanas; que prevê um órgão técnico para pensar a
região segundo os moldes modernos de planejamento, além da
participação intensa do Estado. Pelo casuísmo da legislação passada,
o Estado participa com um voto, ou seja, conta com um membro na
Assembléia Metropolitana. Qualquer Prefeitura tem o mesmo peso,
independentemente da população da cidade.

A Constituição Federal, ao tratar das regiões metropolitanas, prevê
que o Estado tem de ser um ente preponderante nas assembléias
metropolitanas - uma de suas funções. Hoje, a legislação não permite
isso. Como falar em desenvolvimento do Estado, se não temos um
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organismo para pensar e planejar, com instituição de plano diretor
metropolitano e plano de desenvolvimento metropolitano que atendam
aos anseios e à realidade da população? Essa é a proposta de
construção de estrutura democrática de gestão da região
metropolitana. Propomos uma assembléia metropolitana com a
participação preponderante do Estado; com •a participação. das
Prefeituras proporcionalmente ao peso de cada município, segundo a
sua população; a criação de um conselho deliberativo de
desenvolvimento metropolitano e de uma agência de desenvolvimento
metropolitano. Que pensemos na participação da sociedade civil
nesses organismos. Aí sim, no futuro, teremos gestão descentralizada
com administrações regionais da assembléia metropolitana.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Parabenizo o Deputado
Roberto Carvalho, que sempre, de maneira brilhante, traz reflexão
extremamente importante, como essa. Com propostas objetivas, trata
de tema do interesse de todos os mineiros, em especial dos
habitantes desta Capital e das cidades vizinhas que compõem a
nossa região metropolitana. Além de aplaudi-lo, venho somar-me a
sua fala, porque é fundamental que haja instrumento de planejamento
que crie mecanismos de equalização de distribuição de renda,
repercutindo numa série de fatores que impliquem melhoria da
qualidade de vida, da segurança, da saúde e da educação.

V. Exa. citou número marcante: cerca de 35% do PIB mineiro
concentra-se na RMBH, e 23% na Capital. Se somarmos Belo
Horizonte, Betim, Contagem e talvez Nova Lima, devemos ficar em
torno de 40%, sobrando percentual pequeno para algumas dezenas
de cidades da periferia da Grande BH, que funcionam como
municípios-dormitórios, acabam sendo sacrificados pelas mazelas das
grandes cidades e perdem diariamente o que poderiam ter de
qualidade de vida como pequena cidade.

Então, é preciso um planejamento estratégico, um plano diretor que
possa pensar essa região metropolitana, colocando em prática
políticas de segurança pública, saúde, transporte e saneamento. Isso,
naturalmente, tem que ter a mão do Estado e da União, e esta Casa
do povo deve ser uma parceira, promovendo e provocando sempre
através de legislação e debate.

Parabéns, nobre Deputado Roberto Carvalho, que com sua larga
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experiência e seu espírito cívico traz a esta tribuna um tema
fundamental. Mais do que criar novas regiões metropolitanas, o que
foi objeto de um amplo debate no ano passado, é preciso voltarmos os
olhos para a Região Metropolitana da Capital, onde a miséria está
campeando e os problemas de segurança se avolumam. Com certeza
seu pronunciamento vem trazer uma luz para esse i problema:
Parabéns a V. Exa.! Concordamos na íntegra com a idéia de que é
necessária uma ação imediata nesse sentido.

O Deputado Roberto Carvalho* - Muito obrigado, querido e brilhante
amigo Domingos Sávio. Gostaria de concluir, caro Presidente, pedindo
o apoio de todos os colegas. O espírito é exatamente esse. A
comissão especial vai apreciar a emenda na semana que vem, e
gostaríamos de contar com a colaboração de todos. Esse é um dever
e uma função fundamental da nossa Casa. Temos que atualizar essa
legislação, sob pena de não termos uma assembléia metropolitana
que atenda a todas essas demandas, esses anseios e esses
problemas.

Gostaria de apelar para que votássemos essa emenda à
constituição ainda neste semestre, para, no segundo semestre,
caminharmos para a execução das leis complementares. Já levamos
a proposta para o Secretário Anastasia. No ano passado, esta Casa
fez um grande seminário com representantes de todas as cidades e
todos os especialistas nacionais, e todas as contribuições desse
evento proposto pelo companheiro Fábio Avelar foram incorporadas
na proposta. Creio que está na hora de darmos um exemplo para o
Brasil. Das experiências que temos, a que mais avançou foi da Região
Metropolitana de Santos. Se não criarmos essa assembléia
metropolitana, esse conselho, a agência de desenvolvimento, se o
Estado não participar decisivamente, e se não tivermos o fundo
metropolitano, não adianta falarmos que temos uma assembléia
metropolitana, porque ela vai servir apenas de fachada. Tenho muita
fé e esperança, porque o Secretário de Estado de Planejamento,
Augusto Anastasia, disse que isso é uma das prioridades do Governo
Aécio Neves.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Nobre Deputado
Roberto Carvalho.

0 Deputado Roberto Carvalho - Presidente, não queria concluir sem
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ouvir a sua voz. Já estou concluindo. Nessa soma de esforços
com os Prefeitos da Região Metropolitana, tenho certeza de que
daremos uma legislação modelo para o nosso País. Muito obrigado
Presidente, pela paciência, e também a todos os colegas e a todos os
que nos ouvem.

-. Semrevisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes

de abordar dois importantes assuntos, queria trazer meus
cumprimentos ao Dr. Tilden Santiago, Embaixador do Brasil em Cuba,
que está aqui hoje na nossa Assembléia Legislativa. E um grande
amigo, um grande mineiro, que certamente merece nossos
cumprimentos iniciais.

Quero tratar de dois assuntos. Um deles refere-se a um grande
problema que muitas comarcas mineiras estão vivendo com a falta de
Juízes, Promotores e Delegados.

O jornal "Estado de Minas" de ontem abordou um assunto
importante: o drama das populações das cidades que compõem
comarcas e que, há muitos meses, esperam a nomeação de um Juiz
de Direito, de um Promotor e de um Delegado. Das 291 comarcas
mineiras, 54 encontram-se sem Juízes titulares e 68 sem Promotores.

Chamo a atenção para uma das mais antigas de Minas Gerais: a
Comarca de Manga, que se situa no extremo norte do Estado, no
baixo São Francisco. Além de ser importante, abrange vários
municípios, como Matias Cardoso, São João das Missões, Miravânia e
Juvenília. Todavia, desde o ano passado, está sem Juiz de Direito e
sem Promotor, e o Delegado nomeado no início deste ano saiu dessa
comarca. Estive em Manga neste final de semana, e diversas
autoridades, lideranças, estudantes, advogados e professores
pediram-nos que abordássemos o assunto, do qual,
coincidentemente, o "Estado de Minas" tratou.

O Presidente do Tribunal de Justiça disse-nos que, no último
concurso, concorreram 3 mil advogados; classificaram-se 200, dos
quais apenas 5 conseguiram a média para ocupar o cargo de Juiz.
Portanto, das 80 vagas existentes, 75 não foram preenchidas. E
necessário que o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e o Governo
do Estado promovam concursos para preenchê-las. Do Norte de
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Minas ao vale do Jequitinhonha, dezenas de municípios estão
sem Juiz, como Itamarandiba, Manga, Porteirinha e São Romão, às
margens do São Francisco. Espero encontrar nesta Casa o Presidente
do Tribunal de Justiça, o Procurador do Estado e o representante do
Governo para mostrar-lhes a necessidade de promoverem concursos
para os • cargos de Juiz, Promotor e Delegado. Para mim essa
solicitação tem um gosto especial, pois sou filho de um Juiz que
praticamente viveu toda a sua vida em Montes Claros e sempre se
empenhou em sua missão. Portanto, conheço a importância do Juiz
de Direito, principalmente para as pequenas comarcas, que estão sem
lei.

Tenho outro assunto a tratar. A reportagem do "Diário da Tarde" do
dia 24 de abril, sábado, mostra claramente o drama de motoristas ao
transitar pela BR-135. Há pouco, a Deputada Ana Maria Resende,
brava companheira, abordou o assunto com muito zelo e convidou-
nos para estarmos no dia 30, sexta-feira, às 9 horas, na Prefeitura de
Montes Claros.

Na ocasião, receberemos o Dr. José Alencar, Vice-Presidente da
República, e o Dr. Alfredo Nascimento, Ministro dos Transportes. Com
muito prazer e expectativa, participaremos desse encontro, embora
tenhamos prometido que não participaríamos mais de reuniões em
Montes claros com o Ministro dos Transportes.

O Ministro Anderson Adauto esteve em Montes Claros e, há 30 dias,
anunciou, com muito foguete e muita festa, a recuperação da BR-135.
Foi lá autorizar com uma canetada a operação tapa-buracos.
Posteriormente, em outra ida à Montes Claros, faltando apenas dois
dias para deixar o Ministério, também anunciou a recuperação da BR-
135, distribuindo "releases" contendo valores e nomes das firmas
ganhadoras dos trechos licitados: de Montes Claros a Engenheiro
Navarro; de Engenheiro Navarro a Corinto; e de Corinto à BR-040.
Mas até hoje o serviço não foi iniciado nem sequer a operação tapa-
buracos. Transitar pela BR-135 é uma verdadeira aventura.

Há poucos dias, a população de Corinto interditou a BR-135 por 6
horas. Realizou um grande movimento, mostrando os riscos de se
transitar pela rodovia. Nesta semana, programou-se a interdição da
BR-365, de Montes Claros a Pirapora. Portanto, Montes Claros está
ilhada: não se pode passar pela BR-135 nem pela BR-365.
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Quero dizer que, pela seriedade do convite da Deputada Ana

Maria Resende e em se tratando da presença do Vice-Presidente no
gabinete do Prefeito Jairo Ataíde, iremos. Mas quero que a
Assembléia marque forte presença no encontro.

Alegro-me em registrar a presença do Deputado Célio Moreira,
Presidente da Comissão de Transporte. Sugiro-lhe que convidemos os
demais parlamentares que se interessarem e saíamos daqui na
quinta-feira, pela manhã, para percorremos a BR, no microônibus
desta Casa. Convidaremos a imprensa: a TV Assembléia, as
televisões de Belo Horizonte e a grande imprensa escrita. Faremos
uma audiência pública na Câmara Municipal de Montes Claros, na
quinta-feira à noite, com a presença dos Vereadores, da população,
de representantes de outros municípios que estão às margens das
BR5-135, 365 e 251, as quais se encontram em estado de
calamidade.

Esta semana, percorri de Montes Claros à Rio-Bahia. A estrada está
um horror. Filmei os buracos. Alguns têm 4m de extensão, 3m de
largura e 70cm de profundidade. Presenciei sete grandes carretas
tombadas, com os eixos quebrados por causa dos buracos. Isso na
BR-251. O que nos mostra que o Norte de Minas está ilhado.

Portanto, proponho que todos os Deputados da Comissão
compareçam ao encontro com o Vice-Presidente e com o Ministro, e
que, no dia anterior, façamos o percurso para mostrar à população do
Estado o porquê de insistirmos constantemente nesse tema e
chamarmos a atenção para a BR-1 35.

Propusemos à Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte que abrisse um canal de diálogo com a população, as
pessoas lesadas e prejudicadas pelos pneus estourados e pela
quebra da suspensão de seus veículos nos acidentes. Além disso,
propusemos que também abrisse um canal de diálogo com a
assessoria jurídica, para entrarmos com uma ação contra a União a
fim de que qualquer cidadão possa acioná-la e ser ressarcido de seus
prejuízos. A União é quem está causando esse prejuízo ao povo do
Norte de Minas, enfim, ao povo mineiro.

Solicito ao Deputado Célio Moreira agilização. Hoje é terça-feira.
Quem sabe possamos viajar depois de amanhã, na quinta-feira.
Entrarei em contato com o Presidente da Câmara Municipal de
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Montes Claros. Se sairmos na quinta-feira de manhã, dará para
chegarmos a tempo, pois são 12 ou 13 horas de viagem, num trecho
de 400km, para realizar essa audiência pública e mostrar que a
Assembléia precisa ter uma posição mais contundente, presente.
Essa é a minha solicitação. Espero que na próxima quinta-feira
estejamos lá presentes.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. o tempo extra que me
proporcionou. O Vice-Presidente da República tem muito a ver com o
Norte de Minas. Nós o consideramos da nossa região. Se é que tem
algum tipo de influência no Governo Lula, espero que ele intervenha.
Ele está muito isolado neste Governo, mas esperamos que, com a sua
moral, o respeito que impõe e o peso do cargo que ocupa, seja o
grande porta-voz da nossa região, para que possamos pôr um ponto
final nessa novela das nossas BRs. Muito obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
P Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

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

Questões de Ordem
O Deputado Irani Barbosa - No final de semana, tivemos a

oportunidade de viajar. Percebemos que havia uns 40 a 50 buracos
num determinado trecho da estrada. Esta semana, para nossa
surpresa, esses buracos diminuíram, porque viraram um só.

Sr. Presidente, aproveito a presença na Mesa do Presidente da
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para
solicitar-lhe que faça um voto de congratulações tanto com o
Secretário de Transportes do Estado quanto com o grande Ministro
dos Transportes, pela diminuição dos buracos nas estradas de Minas
Gerais. Como o Ministro entende muito de navegação, talvez queira
construir algum canal fluvial para levar as estradas de Minas até a
porta do Inferno.

Os valores estão se deturpando no Estado de Minas Gerais. Quando
era menino, ouvia as pessoas dizerem que as coisas somente

rÀ



1298
ocorriam no eixo Rio-São Paulo ou São Paulo-Rio, mas não em
Minas Gerais. Na semana passada, salvo engano, uma matéria do
jornal "Hoje em Dia" chamou-me atenção: "Favela Sumaré". Essa
favela se localiza entre o Anel Rodoviário, o Bairro Aparecida e as
Avenidas Catalão e Antônio Carlos. Os traficantes determinaram que
fosse zero a criminalidade dentro da favela. Nenhum assaltante pode
assaltar nas imediações da favela, ninguém pode brigar nas ruas nem
molestar nenhuma pessoa. A pena que estabeleceram foi a pena de
morte para quem brigar, matar ou roubar. Portanto, hoje, a
criminalidade dentro da Favela Sumaré é zero. Fico pensando se
chegamos realmente ao eixo Rio-São Paulo, pois é onde prevalece a
vontade dos traficantes. Será que não valeria a pena pedirmos aos
traficantes que promovessem isso na região metropolitana inteira e
fizessem o Criminalidade Zero? Apenas os traficantes ficariam
traficando, e quem quiser enfiar o nariz na droga, quem quiser cheirar
e fumar que vá para o Inferno cheirando droga, quem quiser enfiar-se
na droga que se dane, porque são eles que patrocinam o crime em
Minas e no Brasil. Vemos essa ordem de valores invertida em nosso
Estado e pensamos que, graças a Deus, chegamos ao famoso eixo
Rio-São Paulo, que agora é Rio-São Paulo-Belo Horizonte. Fico
preocupado com isso. Será que nossas autoridades não se sentem
constrangidas? Fiquei vermelho de vergonha sendo apenas
Deputado. Queria saber se nossas autoridades ficaram constrangidas.

Quero dizer ao Presidente da Comissão de Transporte que falamos
muito em exportação, mas a única coisa que Minas exporta é minério.
Ouço dizer que a única coisa que fazemos é reclamar que aqui não há
nada, que as indústrias estão indo embora, os Bancos também, etc. O
grande pólo de riqueza deste Estado foi embora. Mas vemos algumas
coisas que nos deixam preocupados. O transporte, por exemplo.
Tínhamos a Rede Ferroviária Federal, que transportava tanto para
São Paulo quanto para o Rio de Janeiro; depois apareceu a MRS,
com a Ferrovia do Aço; já havia a ferrovia Vale do Rio Doce, com a
Estrada de Ferro Vitória-Minas; e foram privatizadas com o intuito de
trazer desenvolvimento ao País. A Cia. Vale do Rio Doce ficou com a
ferrovia Vitória-Minas, dona exclusiva, que só transporta o minério
dela, ou, com algumas concessões, para outras mineradoras
privilegiadas. Vieram as outras privatizações. A Cia. Vale do Rio Doce,
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junto com o Banco Opportunity e outros consórcios, se
assenhorara da Rede Ferroviária Federal, criando a Ferrovia Centro
Atlântica. Passaram a tomar conta de outro eixo de transporte
ferroviário. E por último, assumiram o controle da MBR, juntamente
com a MRS, com a ferrovia que era propriedade da MBR. Minas
Gerais, o maior produtor de minério de ferro do País, com exceção de
Carajás, está refém da Cia. Vale do Rio Doce.

Não bastasse isso, o Governo passado favoreceu a Cia. Vale do Rio
Doce quando permitiu a construção da usina de Aimorés, que, por um
decreto federal, deveria manter a navegabilidade do rio Doce. Todas
as barragens construídas deveriam ter eclusas para viabilizar o
transporte fluvial. Ninguém previu isso, a CEMIG deixou passar, o
Governo do Estado deixou passar porque estava beneficiando a Vale
do Rio Doce e outros, e Minas está refém desta companhia. Todas as
ferrovias são de uma só empresa, e o exportador de minério de Minas
está prejudicado, juntamente com os produtores de ferro-gusa e
outros que dependem do transporte ferroviário. Qual a providência
que iremos tomar? Ficar quietos... Espero que o Presidente da
Comissão de Transporte nos acompanhe nesse apelo, porque
moveremos uma ação judicial contra o monopólio das ferrovias no
Estado de Minas Gerais.

Não posso deixar de parabenizar o Ministro dos Transportes e o
Secretário de Transportes, por haver diminuído o número de buracos
nas rodovias, pois todos viraram um só. Temos, praticamente, apenas
um buraco no Estado de Minas Gerais. Obrigado.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, informo ao Deputado
Irani Barbosa que terei grande prazer em receber, na Comissão de
Transportes, para colocar em votação, o requerimento dele. Em
seguida, o Deputado poderá enviar ao Secretário e ao Ministro suas
congratulações.

Hoje, pela manhã, realizamos uma proveitosa reunião com a
participação do Deputado Federal Eliseu Resende e de empresários
da área da construção. Discutimos sobre a CIDE e aprovamos o
requerimento. Minas Gerais sai na frente. Realizaremos, nesta Casa,
uma reunião, quando contaremos com as presenças de todos os
Presidentes de Comissões de Transportes das Assembléias
Legislativas do País, de representantes do CNT, do DNIT e do
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Deputado Eliseu Resende, para discutirmos o destino dos
recursos da dDE. Esse dinheiro é novo e está no caixa, mas o
Governo prefere guardá-lo para pagar juros ao FMI. Enquanto isso, as
pessoas morrem nas estradas do nosso Brasil.

Essa discussão parte de Minas Gerais para o Brasil. Vamos fazer
pressão, com o intuito de que os recursos sejam realmente aplicados
na recuperação e na construção de rodovias. Assim, Deputado Irani
Barbosa, esperamos poder acatar sua solicitação.

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 15.956. Pelo BPSP: efetivos - Deputados Luiz
Humberto Carneiro e Leonídio Bouças; Suplentes - Deputada Ana
Maria Resende e Deputado Sebastião Helvécio; pelo Bloco PT-
PCdoB: efetivo - Deputada Jô Moraes; suplente - Deputada Marília
Campos; pelo PMDB: efetivo - Deputado Ivair Nogueira; suplente -
Deputado Adalclever Lopes; pelo PL: efetivo - Deputado João Bittar;
suplente - Deputado Jayro Lessa. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
71/2004, do Deputado Adalciever Lopes e outros, que altera o art. 258
da Constituição do Estado. Pelo BPSP: efetivos - Deputados Ermano
Batista e Bonifácio Mourão; suplentes - Deputados Mauro Lobo e
Arlen Santiago; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo - Deputado André
Quintão; suplente - Deputada Manha Campos; pelo PL: efetivo -
Deputado Roberto Ramos; suplente - Deputado Céhio Moreira; pelo
PMDB: efetivo - Deputado Antônio Júlio; suplente - Deputado José
Henrique. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
72/2004, do Deputado Alencar da Silveira Jr. e outros, que altera o §
1° do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado. Pelo BPSP: efetivos - Deputados Doutor
Ronaldo e Alencar da Silveira Jr.; suplentes - Deputados Dalmo
Ribeiro Silva e Mauro Lobo; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo - Deputada
Maria José Haueisen; suplente - Deputada Cecília Ferramenta; pelo
PFL: efetivo - Deputado Sebastião Navarro Vieira; suplente -
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Deputado Gustavo Valadares; pelo PP: efetivo - Deputado Paulo
Piau; suplente - Deputado Gil Pereira. Designo. Às Comissões.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos n

o
s 2.763/2004, da Comissão ' do Trabalho,

2.764/2004, da Comissão de Direitos Humanos, 2.765/2004; da
Comissão de Segurança Pública, 2.766 e 2.767/2004, da Comissão
de Defesa do Consumidor, e 2.768 a 2.772/2004, da Comissão de
Turismo. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação

apresentada nesta reunião pela Comissão de Direitos Humanos -
aprovação, na 5a Reunião Extraordinária da 2 Sessão Legislativa
Ordinária da 15 Legislatura, do Projeto de Lei n° 1.393/2004, do
Deputado Sargento Rodrigues (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Antônio Andrade (2), em que solicita a retirada de
tramitação dos Projetos de Lei nos 462 e 463/2003, e Chico Simões,
em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n°
1.556/2004 (Arquivem-se os projetos); e das Deputadas Jô Moraes e
Maria Tereza Lara, em que solicitam a retirada de tramitação do
Requerimento n° 2.490/2004 (Arquive-se o requerimento); nos termos
do inciso VII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento da
Deputada Maria Tereza Lara, em que solicita que o Projeto de Lei n°
1.324/2003 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para
emitir seu parecer, e do Deputado Adalclever Lopes, em que solicita
que o Projeto de Lei n° 896/2003 seja encaminhado à comissão
seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Defesa do
Consumidor perdeu o prazo para emitir seu parecer; e, nos termos do
inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Gilberto Abramo, em que solicita a inclusão em ordem do
dia do Projeto de Lei n°875/2003, e Leonardo Moreira, em que solicita
a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.093/2003.
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Votação de Requerimentos

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua
vez, requerimentos da Frente Parlamentar da Silvicultura, em que
solicita a constituição de comissão especial para, no prazo de
sessenta dias, estudar e propor políticas públicas para o setor
florestal, e dos Deputados Chico Simões, em que solicita seja o
Projeto de Lei n° 1.466/2004 distribuído à Comissão do Trabalho,
Laudelino Augusto, em que solicita seja o Projeto de Lei n° 1.357/2004
distribuído à Comissão de Meio Ambiente, Padre João, em que solicita
seja o Projeto de Lei n° 1.518/2004 distribuído à Comissão de Política
Agropecuária (Cumpra-se.), e Mauro Lobo, em que solicita a retirada
de tramitação do Projeto de Lei n° 1.250/2003. (Cumpra-se. Arquive-
se o projeto.).

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há
quórum para votação, mas que há para a continuação dos trabalhos.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Célio Moreira, em que solicita
a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu §
1°, transferi-Ia ao Deputado Dinis Pinheiro. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 60 minutos. Com a palavra,
o Deputado Dinis Pinheiro.

O Deputado Dinis Pinheiro* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, no dia 14 de abril, o Secretário Adjunto da Receita Federal
anunciou que a União arrecadou R$24.455.000.000,00 somente no
mês de março, Deputado Luiz Humberto. Isso significa aumento real
de mais de 16% em relação a março do ano passado.

Mais recursos para o caixa único, superávit primário acima do que
foi exigido pelo FMI, e, por conseguinte, mais dinheiro para
pagamento de juros.

O volume de recursos com pagamento de juros, em três meses, é
superior ao total do gasto com a Previdência Social.

O jornal "Folha de S. Paulo', de domingo, 25 de abril, alerta que o
Governo Federal não consegue gastar os recursos de seu orçamento.

Situação antagônica, Deputado Paulo Cesar, vivem Estados e
municípios: despesas com saúde, segurança, educação e
saneamento básico. Fico imaginando a situação de Ribeirão das
Neves, onde o Deputado Irani Barbosa é o parlamentar majoritário.

Esses municípios não conseguem respirar. O interesse público e,
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por conseguinte, o bem comum, que deveria ser observado por
todos, fica comprometido.

No Brasil esse quadro é histórico, com tendência ao agravamento.
Nossa Federação e'"sui generis". Assim é que o pacto federativo,

face à necessidade de sua discussão, está sempre na pauta dos
debates políticos.

Carreamos, pois, Sr. Presidente, a esta Casa de democracia, a este
plenário formado de Deputados e Deputadas ciosos de suas
responsabilidades, essa singela reflexão, Deputado Doutor Ronaldo.

A etimologia da palavra "federação" denota aliança. Entre entes
federados - Estados e municípios - e Estado Federal deve haver, pois,
esse amálgama. Os Estados, chamados federados, se unem
preservando suas autonomias para formarem um novo ente, a União,
que, no plano interno, também é autonoma, e soberana, no externo.

Não há lugar para submissão, mas descentralização entre os
formadores da Federação, pois - repita-se - são eles partícipes da
aliança cujo propósito ensejador é o engradecimento do povo que
forma a nação brasileira. Ou como diz o "slogan" do Governo Federal:
Brasil País de todos.

Esse descentralizar deve preservar a capacidade de autogoverno
nos aspectos político, jurídico e tributário, além de possibilitar o
atendimento pleno às obrigações impostas a cada um desses aliados.

Na federação clássica ou americana de 1787, na Convenção de
Filadélfia, 13 Estados sucessores das ex-colônias inglesas dão ensejo
à Constituição dos Estados Unidos da América.

Assim, a federação valoriza ao máximo a descentralização e
assegura caráter único ao Estado em sua complexidade.

No Brasil, a Federação é fruto da Constituição republicana de 1891,
que sucedeu à do Estado unitário, no Império de 1824.

Como um fantasma, a tendência de concentração por parte da
União é cíclica. No campo da competência legislativa, basta
visualizarmos o rol de matérias privativas da União para isso
comprovarmos.

Aos Estados chamados membros, pouca competência é destinada,
quando muito na esfera concorrente ou no âmbito residual. Nesse
diapasão é que esta Assembléia, em resolução, manifestou apoio à
emenda à Carta Magna para ampliar esse rol em prol dos Estados.
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Vale assinalar a atuação da Comissão de Justiça, não só a

desta Assembléia, mas também a de outros Estados. E uma
competência residual, limitada, mesmo ressaltando o trabalho, o
brilhantismo, a inteligência e a condução realizada com maestria pelo
nosso nobre Deputado Bonifácio Mourão.

Basta assinalar que, em outras Federações, aos Estados federados
compete legislar sobre trânsito, direito icivil, penal, etc:

Na seara tributária, a voracidade concentracionista é notada com
realce. Não só quanto à competência legislativa, mas também quanto
à de arrecadação.

Uma das preocupações importantes no desenho de sistemas
tributários em regimes federativos é assegurar o necessário equilíbrio
entre a repartição de competências impositivas e a autonomia
financeira dos entes federados. Em tese, a repartição das
competências deveria guardar uma estreita relação com o alcance
territorial das principais bases tributárias, de modo a estabelecer laços
mais sólidos de responsabilidade entre o Governo e o cidadão
eleitor e a limitar as possibilidades de deslocamento do contribuinte
para evitar o pagamento do imposto.

Na prática, o problema é mais complexo, pois nem sempre o modelo
ideal é capaz de assegurar o equilíbrio mencionado.

No modelo ideal, as três principais bases tributárias conhecidas -
renda, consumo e propriedade - seriam repartidas de acordo com o
princípio de mobilidade dessas bases e de modo a estabelecer uma
relação mais estreita entre o contribuinte e o poder público
encarregado de sua administração.

Assim, a propriedade imobiliária, fisicamente imutável, ficaria no
campo das competências municipais, enquanto o consumo, que se
concentra em um espaço mais amplo, deveria ser objeto de tributação
pelos Governos Estaduais. Ao Governo Federal seria reservada a
competência para impor tributos sobre a renda originada em qualquer
parte do País. Infelizmente, não é essa a realidade.

A carga tributária, como é do conhecimento dos Deputados,
transpôs a marca dos 40% do PIB, sendo formada por impostos
indiretos - fazendo com que pessoas de baixa renda sejam
penalizadas ao adquirirem produtos de primeira necessidade -,
contribuições e inúmeras taxas.
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O custo da formalidade expulsa todos para a informalidade.
A concentração que se vê entre pessoas também está presente

entre União, Estados e municípios. Para eles também é válido afirmar:
uns cada vez mais ricos, e muitos cada vez mais pobres. Isso gera
distorções e ineficiências que prejudicam o contribuinte e a
competitividade, da? economia. Em conseqüência, fica mais
difícil conciliar as necessidades próprias de uma federação com a
rigorosa observância dos princípios clássicos de eficiência e eqüidade
na tributação.

Aos municípios, salvo raríssimas exceções com baixo percentual no
bolo, são transferidas, cada vez mais e em maior número, as
atribuições: segurança, meio ambiente, educação, saúde, habitação e
tantas outras.

O Presidente da Confederação Nacional de Municípios, por ocasião
da VI Marcha dos Prefeitos a Brasília, em 11/3/2003, disse: "O pacto
federativo pressupõe ação solidária entre os três níveis do Governo,
nas áreas política, econômica e social, visando ao atendimento à
sociedade de forma eficiente, racional e efetiva. Para isso, é preciso
levar em conta a vocação de cada ente federado, sua capacidade de
implementação, os custos e a eficiência na execução dos serviços
públicos e os benefícios decorrentes para o cidadão. O pacto
federativo deve contemplar as questões econômicas, incluindo a
reforma tributária e a fiscal. Mas as questões sociais ganham
relevância, na medida em que são fundamentais para promover a tão
falada e almejada inclusão social. Portanto, a educação e a saúde têm
papel relevante, assim como as políticas públicas relativas à infra-
estrutura urbana, incluindo habitação e saneamento".

Ressaltou ainda: "Em primeiro lugar, é preciso assegurar equilíbrio e
transparência às tarefas a serem executadas pelos entes federados,
dotando cada um deles de meios compatíveis aos respectivos
encargos".

Deputado Bonifácio Mourão, é de surpreender e, logicamente, de
entristecer todos os brasileiros o congelamento do Piso de Atenção
Básica - PAB -, do SUS, que está estacionado no valor de R$-12,00
por habitante ao ano. E disso que dispõem os municípios mineiros,
como minha terra natal, lbirité. E esse o valor que o SUS transfere aos
municípios para a compra de medicamentos e para que se consiga a
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marcação de consultas de pessoas carentes. Além disso, o valor
"per capita' da merenda escolar gira em torno de R$26,00 ao ano por
aluno. Prestem bem atenção, Srs. Deputados, esses são exemplos
fortes e transparentes do desequilíbrio entre as incumbências
atribuídas e os recursos repassados aos municípios. O desequilíbrio
entre as obrigações e os recursos existentes para cumpri-ias é
contínuo e desgastante.

No período entre 1991 e 2001, a carga tributária cresceu de 24,6%
para 34,4% do PIB, e sua repartição alterou-se em favor da União e
em prejuízo dos Estados e municípios. Em dez anos, a participação
da União na divisão do bolo tributário cresceu de 55,3% para 59,3%, a
dos Estados reduziu-se de 28,2% para 26,5%, e a participação dos
municípios nessa repartição decresceu de 16,4% para 14,2%.

Essa curva ascendente em favor da União deve-se a, entre outras
coisas, criações de contribuições como a CPMF, que deveria ter sua
receita totalmente voltada para a saúde, a COFINS, a dDE, que
agora começa a ser repassada a Estados e municípios, e do Fundo
Social de Emergência, agora batizado de Fundo de Estabilização
Fiscal. São contribuições que levaram em conta somente as
necessidades da União e disseram um "não" bem forte aos Estados e
aos municípios. Criaram-se mecanismos que reduziram as bases das
receitas partilhadas e aumentaram aquelas que só pertencem ao
Governo Federal. As marchas tendem a não acabar. Em março foi
realizada a sétima marcha dos Prefeitos a Brasília.

Os Estados também se encontram em situação de penúria.
Recentemente o Governador Aécio Neves ressaltou, de forma sábia e
com muita propriedade, que a União detém hoje mais de 70% do bolo
tributário.

Desta feita, reuniram-se ontem em Brasília, e logicamente foi
colocada em pauta a busca de progresso e desenvolvimento do nosso
País e o forte desequilíbrio entre a União, os Estados e os municípios.
Agora todos os Governadores irão a Brasília. Isso ocorreu na última
segunda-feira. O quadro em Minas torna-se mais ameno graças à
capacidade e ao esforço do nosso Governador.

Esse reconhecimento não é individual, mas compartilhado por esta
Casa, pelos mineiros e pela imprensa nacional. A revista "Veja" desta
semana destaca o alto nível da equipe e a excelência dos técnicos
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que estão recuperando o caixa do Governo do Estado. Aécio
Neves tem avaliação positiva ascendente em mais de 87%. Como se
vê, aqui em Minas governa-se bem. Realça ainda o semanário que,
em pouco mais de um ano, o Governo mineiro recolocou Minas no
mapa financeiro e com o prestígio merecido.

O exemplo da mudança é que, pela primeira vez nos últimos 14
anos, o 130 salário foi pago em dia. A gestão empreendida pelo nosso
Secretário, o Prof. Anastasia, foi também lembrada e trazida a lume
como exemplar.

O Governo Aécio desponta em meio a uma safra de Governadores
jovens e premiados. Está o Governador a inverter a ótica da política
que deixava contas a pagar para os sucessores. Neste campo, Minas
caminha a passos largos para o equilíbrio e rumo ao desenvolvimento
sonhado pelos mineiros.

E momento de solidariedade. E indispensável que a União tenha
esse condão de dotar Estados e municípios de recursos para
atendimento ao interesse público. E, retornando à semântica da
palavra "federação", é momento de união, de junção, de interação, de
aliança.

Ela também alcança e tem lugar de destaque entre os municípios. A
repartição de recursos, Deputado Ronaldo e Deputado Paulo Cesar,
deve atender aos anseios e reivindicações da pessoa humana.

Por tais razões é que esta Casa Legislativa não pode escusar-se de,
pelo menos, duas ações de natureza propositiva. Na seara externa, é
importante e imprescindível aglutinar-se às demais Assembléias para
uma ampla ação objetivando o retorno da aliança solidária, que é
suporte e sustentáculo da Federação. Sugiro ao Presidente da
Assembléia Legislativa que promova um encontro nacional de todas
as Assembléias para restabelecer a tão sonhada Federação. Devem
quedar os espíritos egoístas e individualizantes. Erguer-se-ão, em
contrapartida, os solidários, sociais e edificantes em prol do bem
comum.

Já no campo interno, aguarda o manifestar dessa colenda
Assembléia o projeto de lei do ICMS Solidário, nossa humilde
contribuição, que, ampliada por inúmeros companheiros e mentes
brilhantes desta Casa, vai possibilitar a milhões de mineiros melhor
oportunidade de vida."
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Aliás, Sr. Presidente, esse projeto de lei, que se encontra

adormecido nesta Casa, tem o objetivo de beneficiar a vida de mais
de 15 milhões de mineiros. São recursos, Deputado Paulo Cesar, da
ordem de mais de R$120.000.000,00, que estão sendo direcionados
de acordo com os critérios do VAF, beneficiando, assim, os municípios
ricos em detrimento daqueles que verdadeiramente precisam da
assistência do Executivo, do Legislativo, enfim, do poder público. Mas
tenho certeza absoluta de que, brevemente, teremos oportunidade de
conceder uma resposta positiva aos anseios de tantos mineiros.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Dinis
Pinheiro, com muita honra, iremos aparteá-lo, mormente quando V.
Exa. aborda um assunto de interesse estadual e federal, que atinge
todos os Estados e municípios brasileiros. Na verdade, precisamos de
um novo pacto federativo. Inscrevi-me para falar após V. Exa. para
fazer uma abordagem semelhante e, juntamente com V. Exa. e o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, além de outros Deputados
interessados, partirmos daqui, apoiados pela Mesa da Assembléia,
por Lideranças diversas da Casa e partidos sem fronteiras, para
chegar a outros Estados e municípios brasileiros - a tantos quanto
pudermos.

Não podemos continuar nessa situação. Bem demonstra V. Exa. que
a concentração de recursos aumenta cada vez mais nas mãos da
União. O problema agrava-se há mais de 40 anos. Jamais, na História
do Brasil, viram-se tantos recursos concentrados nas mãos do poder
central. Os Estados e municípios tiveram aumentadas tão-somente as
suas contribuições e responsabilidades.

A Constituição de 1988 já dividiu, na repartição das receitas
tributárias, o bolo de arrecadação de forma a beneficiar a União, e, a
partir daí, inúmeros instrumentos legais, mas ilegítimos, começaram a
deslocar toda a arrecadação para a União. Vieram medidas
provisórias, a CPMF, a COFINS, a CIDE, etc., sobre as quais o Fundo
de Participação Estadual e o Fundo de Participação Municipal não
incidem. Em razão disso, aconteceu o que os 26 Governadores
reunidos em Brasília - reunião que se encerrou ontem - colocaram em
sua carta aos brasileiros: os dois impostos que estruturam o Fundo de
Participação, o Imposto de Renda e o lPl, caíram de 80% para 20%.

Enquanto isso, os outros impostos, que eram de 20%, aumentaram
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para 60%. Mas o Fundo de Participação incide somente no
Imposto de Renda e no IPI. Vale dizer que a União aumentou, cada
vez mais, o seu bolo, até atingir mais de 70% da arrecadação. Por
isso, como assinalou bem V. Exa., na área da saúde, por uma
consulta médica do SUS, um médico não ganha sequer R$8,00. Qual
é o médico que deseja trabalhar por esse valor? Quando eu era
Prefeito, por uma consulta, o médico recebia R$2,00. Nenhum médico
deseja isso e tem essa obrigação, pois teve mais de 20 anos de
estudo. O município tem de completar o recurso, pois está perto do
paciente, assim como o médico. O mesmo acontece com relação à
educação, à segurança pública, ao meio ambiente, ao saneamento
básico e à infra-estrutura.

Isso não pode continuar. Somaremos os nossos esforços aos de V.
Exa., a fim de formarmos uma corrente de força em nível nacional,
pois não pode ocorrer a falência completa dos Estados e dos
municípios, enquanto os recursos oriundos dos bolsos dos brasileiros
estão sendo, cada vez mais, desviados para o FMI. Isso está
acontecendo contra o bem-estar do povo e contra as ações sociais de
que tanto precisamos. Nós, brasileiros, e nós, Deputados, que
dignamente representamos esse povo, temos a obrigação de levantar
a nossa voz.

O Deputado Dinis Pinheiro- Obrigado, Deputado Bonifácio Mourão,
pelo brilhantismo, já conhecido por todos, com que aparteou a nossa
humilde palavra. Tenho certeza de que V. Exa. terá oportunidade de
prestar ainda uma contribuição bem mais valiosa do que a nossa
humilde manifestação neste exato momento. Estamos deparando com
uma ambição desmedida por parte da União de, cada vez mais,
açambarcar e deter os recursos em detrimento dos Estados e dos
municípios. (-Lê:)

"A Assembléia Legislativa não pode ficar à margem dos
acontecimentos. De acordo com a lição do educador Paulo Freire, em
sua obra "A Importância do Ato de Ler", 'fazer a história é estar
presente nela'. Pobre do povo que aceita, passivamente, sem o
mínimo sinal de inquietação, a notícia, em defesa de seus interesses:
'Fica decretado que, nas terças-feiras, se começa a dizer 'boa-noite' a
partir das 2 horas da tarde'.

Quanto mais conscientemente faça a sua história, tanto mais o povo
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perceberá, com lucidez, as dificuldades que tem a enfrentar no
domínio econômico, social e cultural, no processo permanente de sua
libertação.

Nobre Deputado Weliton Prado, na medida em que a reconstrução
nacional é a continuidade da luta e do esforço anterior em busca da
independência, é absolutamente indispensável que o povo todo
assuma, em níveis diferentes, mas todos importantes, a tarefa de
refazer a sua sociedade, refazendo-se, sobretudo, a si mesmo.

Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, adentrando no
importante tema da aliança, que constitui a base do pacto federativo,
não podemos deixar isso passar em branco, especialmente na
dificuldade com o aumento do desemprego e da insegurança, para
que Minas, como sempre historicamente o fez, como demonstra o
comemorar do 21 de abril, dê, em alto e bom som, ao Brasil, esse
retorno à busca da democracia, do bem-estar, do progresso e do
desenvolvimento, para a felicidade de todos, especialmente dos mais
necessitados.".

Antes de encerrar o meu modesto pronunciamento, registro, com
muita alegria, a presença do nosso Embaixador Tilden Santiago,
grande defensor das causas populares, que engrandece a nossa
Casa com a sua valiosa e querida presença.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, mais
uma vez, reitero a necessidade da aprovação do projeto de lei do
ICMS Solidário, que se encontra adormecido. Já houve ampla
discussão por parte dos nobres Deputados. Essa proposta visa
unicamente a beneficiar mais de 15 milhões de mineiros e a ajudar
mais de 600 municípios. Reafirmo aqui, com muita ênfase, a
necessidade de a Assembléia Legislativa de Minas, sempre protetora
dos interesses dos mineiros, sair na frente em defesa do povo, da
Federação, dos direitos sagrados dos municípios e dos Estados,
promovendo grande debate que envolva todas as Assembléias do
País, com vistas ao restabelecimento sagrado da Federação.

Essa é a nossa mensagem. Temos absoluta certeza de que a
Assembléia Legislativa, de maneira sábia, com muita ênfase e
perseverança, comunga com esse nosso sentimento. Apresentamos
requerimento com esse intuito, para que seja realizado esse grande
debate nacional aqui em Minas Gerais, nesta Casa do povo, em busca
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do nosso almejado restabelecimento da Federação. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Registro de Presenças

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Ronaldo) - A Presidência registra
a presença, em Plenário, dos Srs. Tilden Santiago, Embaixador do
Brasil em Cuba, e Néviton Luiz Rodrigues Abreu, Presidente do PT de
Pedras de Maria da Cruz.

Questões de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Aproveito este momento para

comunicar que estou apresentando dois requerimentos nesta Casa,
em que solicito à Secretaria de Fazenda que informe o número de
pessoas que pagaram a taxa de incêndio e a data em que receberão o
seu dinheiro de volta. O Governador suspendeu a taxa somente para
quem possui residência acima de 75m 2 e continua cobrando-a das
indústrias. Já entramos com ADIN no Tribunal de Justiça e
aguardamos posicionamento. Também apresentei projeto solicitando
a revogação dessa taxa, em caráter imediato, tendo sido anexado ao
projeto apresentado pelo PMDB. Apresentamos ainda requerimento
para que essa proposição tramite em caráter de urgência, de modo
que a população mineira não seja mais penalizada com tantas taxas e
tributos. De todos os Estados da Federação, Minas é o que cobra
mais taxas. A taxa de incêndio é inconstitucional, ilegal, imoral e
injusta. O Governador deu um presente às locadoras, concedendo
50% de desconto no IPVA e no licenciamento de veículos no ano
passado, e aumentou o IPVA em mais de 50% para quem tem moto.
Somente com a desoneração do "diesel", perdemos cerca de
R$150.000.000,00. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao
conceder desconto, alguém tem de pagar a conta, fazendo
compensação. E isso que está acontecendo. Ele agracia, dá um
presente para as locadoras e para as distribuidoras de "diesel", e a
população paga a conta, por meio do aumento do IPVA e da taxa de
incêndio. Agora, o Governador enfrenta dificuldades. No dia 21, foi
publicada resolução no "Minas Gerais", suspendendo a cobrança
dessa taxa para os proprietários de residência. Ao lermos o
documento, observamos que não havia suspensão, mas apenas
prorrogação do pagamento. Se estava prorrogando, a população teria
de pagar dois valores da taxa no próximo ano, ou seja, a de 2004 e a
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de 2005. Para isso não ocorrer, o Governador tem de publicar
outra resolução, e não o fez até o momento. Ele alega erro nessa
proposta e na publicação de outra resolução. Se assim o fizer, estará
cometendo crime de improbidade administrativa, ferindo a Lei de
Responsabilidade Fiscal, que é a renúncia fiscal. Como deve proceder
o Governador? De duas formas: ou sai uma liminar do Tribunal de
Justiça para que o projeto tramite o mais rápido possível, ou que seja
aprovado o projeto que protocolamos nesta Casa pedindo a
suspensão, em caráter imediato, da taxa de incêndio. Nesse sentido
apresentamos requerimento, sensibilizando todos os Deputados pela
aprovação de nosso projeto de revogação definitiva da taxa de
incêndio para as residências, para o comércio e para as indústrias,
para que a população não tenha o pesadelo de pagar mais uma taxa
que já é paga através de impostos. A taxa de incêndio é
inconstitucional, ilegal e imoral. Fere o art. 150 da Constituição do
Estado e o inciso II do art. 145 da Constituição Federal, que é o
princípio da capacidade contributiva. Já estamos com o apoio de
muitos parlamentares, inclusive Deputados da base de sustentação do
Governo, para derrubar a taxa de incêndio, revogar essa lei, para que
a população não pague tantos impostos. Estamos protocolizando
esses dois requerimentos, um para saber quantas pessoas já
pagaram e para que haja a devolução do dinheiro, e o outro para que
o nosso projeto tramite nesta Casa em regime de urgência
urgentíssima. Se o Governador voltou atrás uma vez, que volte mais
uma vez, porque R$50.000.000,00 é muito pouco perto do presente
que está dando para as distribuidoras de diesel e para as locadoras
de veículo. Obrigado, Presidente.

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, como estamos vendo, não
há quórum para a continuação dos nossos trabalhos; então solicito a
V. Exa. que encerre a reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 28, às 9 e
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
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ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 16a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA i sa LEGISLATURA, EM 27/4/2004

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

(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em
1 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 66/2003;
apresentação da Emenda n° 2; encerramento da discussão;
encaminhamento da proposta, com a emenda, à Comissão Especial -
Discussão, em to turno, do Projeto de Lei Complementar n° 50/2004;
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n

o
s 1 a 6 -

Discussão, em P turno, do Projeto de Lei n° 735/2003; aprovação -
Discussão, em P turno, do Projeto de Lei n° 931/2003; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1° turno, dos Projetos de
Lei nos 1.101 e 1.19912003; aprovação - Questões de ordem -
Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Fahim
Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani
Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Manha
Campos - Mauro Lobo - 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 - Wanderley Ávila - Wehiton Prado - Zé
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Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h15min, a lista de

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

P Parte
Ata

-
0 Deputado Luiz Fernando Faria, 20-Secretário, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2 a Parte (Ordem do Dia)

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 a Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda

à Constituição n° 66/2003, da Comissão Especial da UEMG, que
acrescenta parágrafo ao art. 199 da Constituição do Estado e
dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação
da proposta com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, a
proposta. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N°2 À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N-

6612003
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 122 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado,
acrescido pelo art. 2° da proposta em epígrafe, renumerando-se o
parágrafo único como § 10:

'Art. 122 - ........................................................
§ 1°- ..................................................................
§ 2° - As fundações que fizerem a opção prevista no inciso II terão

extintos os vínculos existentes com o Poder Público Estadual,
mediante alteração de seus estatutos, permanecendo sob a
supervisão pedagógica do Conselho Estadual de Educação.".

Sala das Reuniões, 27 de abril de 2004.
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Dilzon Meio - Leonardo Quintão - Dinis Pinheiro - Adelmo

Carneiro Leão - Rêmolo Aioise - Sebastião Navarro Vieira - Antônio
Júlio - Luiz Fernando Faria - Maria Olívia - José Henrique - Lúcia
Pacífico - Sidinho do Ferrotaco - Fábio Avelar - Zé Mala - Dalmo
Ribeiro Silva - Mauro Lobo - Roberto Carvalho - Chico Simões -
Adalciever Lopes - .Doütor. Viana - Olinto Godinho - Gil Pereira -
Alencar da Silveira Jr. - Célio Moreira - Irani Barbosa - George Hilton.

Justificação: A emenda ora apresentada tem por objetivo
estabelecer os mesmos critérios apresentados na sua criação.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foi apresentada à proposta
emenda do Deputado Dilzon Meio e outros, que recebeu o n° 2, e que,
nos termos do § 2 0 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a
proposta com a emenda à Comissão Especial, para parecer.

Discussão, em 1° 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
Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de
Administração Pública opina por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas n os 1 a 6,
que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260,
inciso 1, c/c os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A fim de
proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às
Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença
no painel que o façam neste momento. A Presidência vai dar início ao
processo de votação e, para tanto, solicita às Deputadas e aos
Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o Substitutivo
n° 1, salvo emendas.

- Registram "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alencar
da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro
- Biel Rocha - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Simões -
Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
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Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro
Nascimento - Fahim Sawan - Pastor George - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João
Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz
Humberto Carneiro - Maria José Haueisên Maria Olívia - Maria
Tereza Lara -. Mauro Lobo - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Rogério Correia -
Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados. Não houve voto
contrário. Está, portanto, aprovado o Substitutivo n° 1, salvo emendas.
Em votação, as Emendas n

o
s 1 a 6.

• Registram 'sim' as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alencar
da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Simões - Dilzon
Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Pastor George - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
José Henrique - Laudehno Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Lúcia Pacifico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto
Carneiro - Maria José Haueisen - Maria OUvia - Maria Tereza Lara -
Mauro Lobo - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Rogério Correia -
Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Weiiton Prado - Zé Maia.

Sr. Presidente - Votaram "sim" 45 Deputados. Não houve voto
contrário. Estão aprovadas as Emendas n

o
s 1 a 6 . Fica, portanto,

aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei Complementar n o 50/2004 na
forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n

o
s 1 a 6. A Comissão de

Administração Pública.
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 735/2003, do Deputado

Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Cabo Verde o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
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votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão
de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 931/2003, do Deputado
Leonardo Moreira, que proíbe aos restaurantes, bares, casas noturnas
e estabelecimentos congêneres a prática da obrigatoriedade de
consumação mínima e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n°
1, que apresenta. As Comissões de Defesa do Consumidor e de
Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n° 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 931/2003 na forma do
Substitutivo n° 1. A Comissão de Defesa do Consumidor.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.101/2003, do
Deputado Antônio Carlos Andrada, que autoriza o Poder Executivo a
fazer reverter a Ana Ferreira Rodrigues, viúva de Hormindo Rodrigues
Pereira, o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se em discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1° 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 Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que  aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Questões de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, apresentamos nesta
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Casa requerimento solicitando que nosso projeto, em conjunto
com o Bloco do PMDB, seja aprovado em caráter de urgência. O
projeto pretende revogar a lei que criou a taxa de incêndio.

Em janeiro, o Bloco PT-PCdoB apresentou uma ADIN questionando
a ilegalidade da taxa, mas, infelizmente, até hoje o Tribunal de Justiça
não se posicionou. Esperamos que, no mais tardar, até o final desta
semana, conceda liminar suspendendo a taxa de incêndio, não só
para o comércio e a indústria, mas também para as residências.
Depois, a ADIN ainda tem de ser julgada no mérito.

Apresentamos projeto na Casa com pedido de urgência à Mesa, o
que possibilitará que se acabe definitivamente com a taxa de incêndio,
completamente descabida, que fere o inciso II do art. 145 da
Constituição Federal, o qual versa sobre o princípio da capacidade
contributiva. Por exemplo, a pessoa que mora na periferia terá de
pagar o mesmo valor da pessoa que mora no centro da cidade. E
mais ainda, quem tem um barracão de 80m 2 em uma favela ou em um
bairro da periferia tem de pagar a taxa, mas quem tem um "flaV' ou
apartamento abaixo de 75m 2 não paga nada, porque está isento do
pagamento da taxa de incêndio. Essa situação fere também o art. 150
da Constituição do Estado, que determina que só se pode instituir
tributo uniformemente nos 853 municípios do Estado, e não apenas
nos municípios onde há unidade do Corpo de Bombeiros.

O Estado criou a taxa de incêndio para 64 municípios, mas somente
33 municípios têm unidade do Corpo de Bombeiros. Já pagamos
muitos impostos para custear o trabalho do Corpo de Bombeiros. Por
exemplo, se a casa de um cidadão é incendiada e ele não pagou a
taxa de incêndio, o Corpo de Bombeiros não tem obrigação de ir lá
para prestar o seu serviço? E lógico que sim, porque é uma
responsabilidade do Corpo de Bombeiros.

O Governador suspendeu a taxa de incêndio, por meio de uma
resolução, somente para as residências. Por que não tomou essa
iniciativa quando o projeto tramitava na Casa? Agora o Governador
tem de tomar uma posição. Pedimos ao Governador que libere a sua
base de Governo para votar favoravelmente ao nosso Droieto, que
visa revogar em caráter definitivo a taxa de incêndio, que é descabida,
ilegal e imoral.

Trata-se de uma situação injusta, porque só com a desoneração do
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"diesel", Minas Gerais deixou de arrecadar, nos primeiros meses,
R$150.000.000,00. Para isso, o Governador fez um acordo com as
distribuidoras, dizendo que iria criar 6 mil novos postos de trabalho,
que seriam criados mais 200 postos de gasolina, que iria abaixar o
preço do "diesel" e que haveria possibilidade de aumentar a
arrecadação. No entanto, nada disso aconteceu.

Essa situação penaliza a população. Pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, quando se concede uma renúncia de receita ou despesa para
alguma empresa, alguém tem de pagar a conta. É justamente isso que
o Governador está fazendo, porque quem está pagando a conta é a
população, através dos comerciantes e da indústria, que estão sendo
penalizados, não só com a taxa de incêndio, mas com todo o tarifaço
do Aécio.

O IPVA aumentou em mais de 100% para quem tem moto e em
mais de 50% para quem tem veículo utilitário, uma picape ou uma
van. Em contrapartida, o Governador deu 50% de desconto no IPVA e
na taxa de licenciamento para as locadoras de veículos. Isso penaliza
muito a população. Só Minas Gerais arrecada mais do que 22 Estados
juntos da Federação com taxas.

O Bloco PT-PCdoB espera que haja uma decisão urgente do
Tribunal de Justiça, com o deferimento de uma liminar que poderá
suspender a taxa de incêndio para as residências, o comércio e a
indústria. Espero que nosso projeto seja aprovado pela Casa, para
que, em caráter definitivo, acabemos com a taxa de incêndio, que é
uma medida confiscatória e prejudica muito a população mineira.
Então, Sr. Presidente, apresentamos o nosso requerimento para que o
nosso projeto seja aprovado em caráter de urgência. Muito obrigado.

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, quero saber se houve
alguma mudança no nosso Regimento Interno, porque o Deputado
Weliton Prado está pedindo urgência na aprovação do projeto. Não sei
se existe essa figura de urgência na aprovação de projeto.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 28, às 9 e às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã,
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às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 18 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 22/2003, EM 27/3/2003
Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Bonifácio Mourão, Durval Ângelo e Leonardo Moreira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e informa
que, por se tratar da primeria reunião da Comissão, não há ata a ser
lida. O Presidente informa que a reunião 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 ao Deputado Leonardo Moreira que atue como escrutinador.
Efetivada a verificação das cédulas, são proclamados eleitos e
empossados como Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os
Deputados Bonifácio Mourão e Leonardo Moreira. O Presidente
agradece a confiança nele depositada e designa o Deputado Mauro
Lobo para relatar a matéria. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente 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 abril de 2003.
Mauro Lobo - Durval Angelo - Luiz Humberto Carneiro.
ATA DA 68 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 6/4/2004
As 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Cesar e Zé Maia, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Padre João. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Zé
Maia, 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 28 Fase da Ordem do Dia,
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compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos nos 2.531/2004, 2.554/2004, 2.605/2004
e 2.611/2004. Passa-se à 33 Fase do Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
solicitando a realização de audiência pública da Comissão, com a
finalidade de se debater a decisão do STF, ratificada pelo TSE, de
limitar o número de Vereadores às Câmaras Municipais já para as
próximas eleições e as consequências desse ato para a
representação popular. 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 abril de 2004.
João Bittar, Presidente - Cecília Ferramenta - Paulo Cesar.

ATA DA 73 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM
13/4/2004

As 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Laudelino Augusto e Sidinho do Ferrotaco, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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 se discutirem e votarem proposições da Comissão e comunica
o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Vereador Isauro
Calais, Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, publicado no
"Diário do Legislativo" do dia 8/4/2004. Passa-se à i 3 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1 0 turno, do Projeto
de Lei n° 1.282/2003 (relator: Deputado Sidinho do Ferrotaco).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
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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 abril de 2004.
Célio Moreira, Presidente - Gil Pereira - Laudelino Augusto.

ATA DA Sa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 1 Sa LEGISLATURA, EM 14/4/2004
Às 9h30mín, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

José Haueisen e os Deputados Doutor Ronaldo, Fábio Avelar, José
Milton, Leonardo Quintão e Laudelino Augusto, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Leonardo
Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão.
Passa-se à V Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Leonardo Quintão, que conclui pela aprovação, no 1° turno, do Projeto
de Lei no 1.149/2003 com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, a Presidente defere o pedido de vista do
Deputado Fábio Avelar. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Doutor Ronaldo, em que
solicita seja realizada audiência pública para debater os danos
ambientais que vêm afetando o lago de Três Marias; Paulo Piau, em
que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial para debater, em
audiência pública, a aplicação e a regulamentação das Leis nos
12.503, de 30/5/1997, 13.194, de 29/1/1999, e 14.089, de 6/1212001; e
Maria José Haueisen, em que solicita seja realizada audiência pública
para discutir sobre os contratos de concessão que estão sendo
celebrados ou prorrogados entre a COPASA-MG e os municípios
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mineiros. 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 abril de 2004.
Maria.José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Fábio Avelar -

Wanderley Ávila - Laudelino Augusto.
ATA DA 58 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA
28 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM

14/4/2004
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olívia e os Deputados Laudelino Augusto e Djalma Diniz,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria OUvia, 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 discutir e a votar
proposições em fase de Redação Final. A Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 1.246/2003 (Deputado
Laudelino Augusto) e 1.316/2003 (Deputado Djalma Diniz). 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, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n os 1.246 e
1.316/2003. 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 abril de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz - Laudelino Augusto.

ATA DA 82 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2a SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 20/4/2004
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alberto Bejani e Chico Simões (substituindo este ao Deputado André
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Quintão, por indicação da Liderança do PT), e as Deputadas
Marília Campos e Maria José Haueisen, 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 Chico Simões, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é .dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento das seguintes proposições, em turno único, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°5 1.454 e
1.463/2004 (Deputado Elmiro Nascimento); 1.373 e 1.459/2004
(Deputa Marília Campos); 1.462/2004 (Deputado Alencar da Silveira
Jr.). Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do
Deputado Rogério Correia, em que solicita reunião para debater o
processo utilizado pela COPASA para a contratação de serviços de
Leiloeiro Oficial, conforme publicação no "Minas Gerais" de 17/3/2004,
e da Deputada Marília Campos, em que pleiteia seja encaminhado
ofício ao Sr. Carlos Calazans, Delegado Regional do Trabalho de
Minas Gerais, solicitando os relatórios e os documentos de
fiscalização trabalhista feitos pelos Auditores Fiscais Nelson José da
Silva, Erastótenes Gonçalves e João Batista Soares Lage, nos últimos
três anos. O Deputado Alberto Bejani transfere a direção dos
trabalhos à Deputada Marília Campos e apresenta requerimento em
que solicita seja convidado o Sr. Cléber Reis Grego, Procurador do
Estado de Minas Gerais, para prestar esclarecimentos à Comissão
sobre a multa aplicada à empresa GTech do Brasil, bem como sobre o
contrato celebrado entre essa empresa e a Loteria do Estado de
Minas Gerais. Colocado em votação, é aprovado o requerimento.
Reassumindo a Presidência, o Presidente, cumprida a finalidade da
reunião, 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 abril de 2004.
Alberto Bejani, Presidente - Marília Campos - Chico Simões.
ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA
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AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 22 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 20/4/2004
As 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gil Pereira, Chico Simões (substituindo este ao Deputado Padre João,
por indicação da Liderança do PT) e Fábio Avelar (substituindo o
Deputado Luiz Humberto Carneiro, por indicação da Liderança. do
BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Chico Simões, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Secretário de Estado de Desenvolvimento
Econômico, publicado no "Diário do Legislativo" de 16/4/2004, e da
Sra. Maria Amália Arantes, publicado no "Diário do Legislativo" de
17/4/2004. A Presidência determina seja retirado da pauta desta
reunião o Projeto de Lei n° 56512003, no 1° turno. Passa-se à 32 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 e Biel
Rocha, em que solicitam seja realizada audiência pública para debater
o reenquadramento dos produtores de cachaça artesanal de Minas no
Sistema Integrado de Planejamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas de Pequeno Porte - SIMPLES -; Gil Pereira e Carlos
Pimenta, em que solicitam seja realizada visita ao Projeto Jaíba, na
região Norte de Minas, para verificar a situação dos produtores rurais;
e Padre João, em que solicita seja realizada audiência pública para
discutir o Projeto de Lei n° 1.207/2003, de sua autoria, que dispõe
sobre a Política Estadual de Incentivo às Microdestilarias de Álcool; e
da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja realizada
audiência pública para debater a situação dos produtores de leite do
Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2004.
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Gil Pereira, Presidente - Padre João - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM
27/4/2004

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Adalclever Lopes, Gil Pereira e Laudelino Augusto,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
deputados Alberto Pinto Coelho, Dalmo Ribeiro Silva, Domingos
Sávio, Doutor Viana, Elmiro Nascimento, Gustavo Valadares, Leonídio
Bouças, Paulo Piau e Sebastião Navarro Vieira. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gil
Pereira, 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, debater a destinação e a aplicação dos recursos
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - na
recuperação de estradas no País, em especial no Estado de Minas
Gerais, atendendo-se a requerimento do Deputado Gil Pereira e a
discutir e votar proposições da Comissão, e comunica o recebimento
da seguinte correspondência: oficio dos Srs. Agostinho Patrus,
Secretário de Transportes e Obras Públicas, e Renato César do
Nascimento Santana, Diretor-Geral do DER-MG, publicados no "Diário
do Legislativo" do dia 17/4/2004. O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei n

o
s 1.010/2003 (Deputado Laudelino

Augusto), 1.423/2004 (Deputado Célio Moreira), no 1° turno, e
1.428/2004, em turno único (Deputado Gil Pereira). Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, são aprovados os Requerimentos n os 2.652, 2.673 e
2.729/2004. Passa-se à Y Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados requerimentos dos Deputados Deputado
Célio Moreira em que solicita seja realizada audiência pública para se
debater a estadualização do Metrô da Região Metropolitana de Belo
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Horizonte, e em que solicita seja encaminhado ao DER-MG
pedido de recuperação da MG-220, com patrolamento e
encascalhamento, e de limpeza do mato nas margens da estrada e
pontes, no trecho entre os Municípios de Corinto e Santo Hipólito; Gil
Pereira em que solicita que os Srs. Luiz Augusto de Barros, José
Alberto Pereira Ribeiro, Tito Valadares Neto, Jamil Habib Curi, Carlos
Alberto Pereira e Marcos Possato sejam ouvidos na reunião; e Célio
Moreira e Gil Pereira em que solicitam sejam convidados os
Presidentes da Comissão de Transportes e Obras Públicas da
Câmara Federal, de todas as Assembléias Legislativas, da ANEOR e
CNT, o Diretor-Geral do DNIT e o Deputado Federal Eliseu Resende,
para participarem de reunião da Comissão com a finalidade de se
formar um movimento em defesa da destinação e da aplicação dos
recursos da CIDE na recuperação da malha rodoviária. A Presidência
destina essa parte da reunião a ouvir os convidados sobre a matéria
objeto da reunião. Registra-se a presença dos Srs. Deputado Federal
Eliseu Resende, José Alberto Pereira Ribeiro, Presidente da ANEOR,
Tito Valadares Roquete Neto, Vice-Presidente da ANEOR e
representante do SICEPOT, Jamil Habib Curi, Presidente da
Associação Comercial e Industrial de Montes Claros, Renato César do
Nascimento Santana e José Elcio Santos Monteze, Diretor e Vice-
Diretor Geral do DER-MG, e do Vereador Mascos Possato, da
Câmara Municipal de Lavras, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Gil
Pereira, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2004.
Célio Moreira, Presidente - Laudelino Augusto - Maria Olívia.

ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA T SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 27/4/2004
Às 91h44min, comparecem na Sala das Comissões as Deputados
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Lúcia Pacífico e Vanessa Lucas e os Deputados Antônio Júlio e
Roberto Carvalho, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Chico Simões, Mauro Lobo e Paulo
Piau e a Deputada Marília Campos. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Vanessa Lucas,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, os Projetos de Lei n os 1.466 e 1.480/2004, do Governador do
Estado, e a apreciar a matéria constante na pauta. A Presidente acusa
o recebimento dos Projetos de Lei n

o
s 1.466 e 1.480/2004, no P turno

e comunica que designou a Deputada Vanessa Lucas para relatá-los.
Passa-se à 3 Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Antônio
Júlio, solicitando sejam ouvidos nesta reunião os Srs. Edvaldo Almada
de Abreu, Vice-Presidente da FIEMG e Presidente do Conselho de
Assuntos Tributários da FIEMG; e Pedro Parizzi, Assessor de
Assuntos Legislativos da FIEMG; e da Deputada Lúcia Pacífico,
solicitando seja ouvida nesta reunião a Sra. Tânia Machado,
consultora da Mãos de Minas. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir os convidados. Registra-se a presença dos Srs. José
Luiz Ricardo, Chefe de Gabinete do Secretário da Fazenda; José Levi
Mello do Amaral Júnior e Antônio Eduardo Macedo Soares de Paula
Leite Júnior, Assessores Especiais da Secretaria da Fazenda; Antônio
Caetano Jacinto Lemos e Jefferson Nery Chaves, Fiscais da
Secretaria da Fazenda; Edvaldo Almada de Abreu, Vice-Presidente da
FIEMG e Presidente do Conselho de Assuntos Tributários da FIEMG;
Pedro Parizzi, Assessor de Assuntos Legislativos da FIEMG; João
Manoel Rola, advogado da CDL; Renê Guimarães Ferreira, Diretor da
União dos Varejistas de Minas Gerais; e Tânia Machado, consultora
da Mãos de Minas, os quais são convidados a tomar assento à mesa.
A Presidência concede a palavra ao Deputado Antônio Júlio, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
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conforme consta das notas taquigráficas. A Comissão deixa de
apreciar a matéria constante na pauta por falta de quórum. 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 abril de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Maria Tereza Lara - Vanessa Lucas -

Roberto Carvalho.
ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 5
LEGISLATURA, EM 27/4/2004

Às lOhlSmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Alberto Bejani e Zé Maia, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na
pauta. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n°
1.354/2004, de autoria do Governador do Estado, e informa que
designou o Deputado Rogério Correia para relatar a matéria. Passa-se
à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos
a votação, são aprovados os Requerimentos n os 2.712 a 2.725/2004.
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 Carlos Pimenta em que
solicita seja realizada audiência pública para se debater o Projeto de
Lei n° 135/2003, de sua autoria, que estabelece regras para a atuação
de Guarda Municipal em convênio com a Polícia Militar e com o Corpo
de Bombeiros; Rogério Correia (2) em que solicita seja realizada
audiência pública para se debater a política atual de remuneração dos
quadros da Polícia Militar e em que solicita audiência pública para se
discutir o Projeto de Lei n° 1.354/2004, do Governador do Estado, que
dispõe sobre o Fundo Penitenciário Estadual; Sargento Rodrigues em
que solicita seja realizada audiência pública, em Ribeirão das Neves,
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para se discutir a situação da segurança pública no referido
Município. 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, 27 de abril de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Rogério Correia.

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

1.073/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

objetiva declarar de utilidade pública o Orbis Clube de Teixeiras, com
sede no Município de Teixeiras.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em análise, no cumprimento do seu objetivo estatutário,

desenvolve meios de estabelecer propostas concretas de interação
social e tem como foco o esforço de formar a juventude para os
desafios que irão enfrentar.

Para tanto, trabalha na elaboração e execução de projetos que
visem ao aprimoramento dos jovens, tais como a promoção do
esporte, da educação e de atividades culturais.

Quando realiza palestras e campanhas educativas, desponta no
movimento de proteção ao meio ambiente. Conta-se também entre
suas atividades a proteção da saúde, da família, de gestantes, de
crianças e adolescentes e da terceira idade.

Por tudo isso, merece o reconhecimento formal do Estado à sua
contribuição com a sociedade de Teixeiras.

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

1.07312003 em turno único.
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Sala das Comissões, 27 de abril de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.273/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
.Relatório

De iniciativa do Deputado Padre João, o Projeto de Lei n°
1.273/2003 pretende declarar de utilidade pública a Fundação Casa
da Menina Santa Bernadete - FUNSAB -, com sede no Município de
Governador Valadares.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando as Emenda n os 1 e 2,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, conforme preceitua o art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Fundação Casa da Menina Santa Bernadete, entidade sem fins

lucrativos, possui caráter educacional, cultural e assistencial.
Para alcançar suas metas, mantém uma unidade para abrigar

crianças e adolescentes carentes do sexo feminino. Com suas
atividades propicia-lhes educação, alimentação e meios que lhes
possibilitem boas condições de saúde, a prática de esportes, a cultura
e o lazer.

As suas ações são executadas com base nos princípios da ética e
da cidadania, pois objetivam garantir aos assistidos o direito de
crescerem e se desenvolverem em um ambiente saudável,
incentivando-os a se tornarem agentes de sua própria transformação
e colaboradores na construção de uma sociedade justa e solidária.

Tais iniciativas a tornam merecedora do título declaratório de
utilidade pública.

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

1.273/2003, em turno único, com as Emendas nos 1 e 2, formuladas
na Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
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1.366/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei n°
1.366/2004 pretende seja declarada de utilidade pública a Creche
Criança Feliz, com sede no Município de Patrocínio.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem agora a esta Comissão para
deliberação conclusiva, conforme preceitua o art. 103, 1, 'a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade denominada Creche Criança Feliz, sem fins lucrativos, é

uma sociedade civil que tem por objetivo a prática da assistência
social e também atividades educativas. Assim, seu trabalho tem como
foco abrigar e amparar crianças de zero a sete anos de idade, para
que as mães possam trabalhar fora de casa; manter atividades pré-
escolares e acompanhar os trabalhos escolares de seus assistidos
fora do estabelecimento.

Ao longo desse processo, infunde-lhes valores morais e éticos,
buscando desenvolver em seu caráter atitudes adequadas ao bom
convívio social.

Por realizar obra meritória e de longo alcance social, torna-se
merecedora do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aludidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.366/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 27 de abril de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.376/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei n° 1.376/2004
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação Projeto
Comunitário Creche Mariza Vincintin, com sede no Município de
Bocaiúva.
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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 o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento interno.

Fundamentação
A referida entidade tem como finalidade prestar serviços

assistenciais às crianças carentes da comunidade local,
proporcionando-lhes educação, apoio pedagógico e psicológico.
Ministra-lhes fundamentos de higiene e saúde, bem como estimula-as
a praticar esporte.

Ao longo desse processo, infunde-lhes valores morais e éticos,
buscando desenvolver em seu caráter atitudes adequadas ao bom
convívio social.

Considerada a natureza de suas atividades, julgamos justa a
pretensão de se lhe conceder o título de utilidade pública.

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

1.376/2004.
Sala das Comissões, 27 de abril de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.419/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei n°
1.41912004 pretende seja declarado de utilidade pública o Grupo
Comunitário e Ecológico Vivendo em Defesa da Natureza Humana -
GCEV -, com sede no Município de Betim.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando a Emenda n° 1. Cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade desenvolve relevantes atividades em prol das

famílias de baixa renda, assistindo-as nas áreas de educação, saúde
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e alimentação.

Com efeito, desenvolve projetos para atender às necessidades
emergenciais apontadas pela comunidade e para dar assistência ao
menor e ao adolescente. Merece destaque, também, o incentivo às
atividades artísticas, culturais, esportivas e de lazer.

Além dessas iniciativas, objetiva executar obras de infra-estrutura,
como saneamento básico, energia elétrica, transporte coletivo.

Promove atividades e atos visando à proteção e à preservação do
meio ambiente, evitando a sua degradação.

Por isso julgamos oportuno e pertinente que ela seja declarada de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.419/2004 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.448/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Zé Mala, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Entidade de Recuperação
Restaurando Vidas - Projeto GARV -, com sede no Município de
Itabira.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, ela vem agora a este colegiado para
deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A instituição reflete um esforço permanente para promover a

recuperação de pessoas que são ou foram vítimas do uso de drogas.
Junto com os familiares dos dependentes, promove ações que

visam à sua habilitação e reabilitação e, posteriormente, à sua
reintegração no contexto da sociedade.

No processo desenvolvido pela entidade, vários instrumentos são
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utilizados, sendo os mais importantes a informação e as
campanhas de prevenção, sem deixar de mostrar caminhos
alternativos para o dependente.

Considerando que o uso das drogas e do álcool é um dos maiores
problemas da sociedade, o Projeto GARV, pelo seu esforço, merece o
reconhecimento público e formal ao seu trabalho.

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

1.448/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 27 de abril de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.362/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, o Projeto

de Lei n° 1.362/2004 visa a alterar a Lei n° 14.132, de 20/12/2001, que
obriga a inclusão do café na merenda escolar e determina a promoção
institucional do produto.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 19/2/2004, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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

Fundamentação
A proposição em exame foi apresentada pela Comissão Especial da

Cafeicultura Mineira, que produziu um circunstanciado relatório sobre
o seu objeto de estudo e um conjunto de recomendações aos órgãos
públicos, bem como quatro projetos de lei.

Ao alterar a Lei n° 14.132, que estabelece a obrigatoriedade da
oferta de café na merenda escolar, o projeto acrescenta dispositivo
que determina que, nas licitações para a aquisição desse produto,
deverão ser levados em consideração parâmetros mínimos de
qualidade, conforme as instruções expedidas pelo órgão de política
agropecuária competente.

Embora a Lei de Licitações (Lei Federal n° 8.666, de 1993)
estabeleça que o produto receberá a descrição técnica no edital,
sendo ela norma geral, tem o Estado competência suplementar para
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estabelecer as normas específicas sobre a matéria. Assim, o
Estado federado tem competência legislativa para fixar normas
específicas sobre licitação. Além disso, a matéria não se enquadra no
rol de competências privativas do Chefe do Executivo, podendo o
parlamentar ou comissão desta Casa apresentar proposição sobre a
matéria.

Sendo assim e sabendo que a variação da qualidade do café é
muito grande, é conveniente exigir que o Estado, ao efetuar a compra,
adote parâmetro de qualidade indicado por órgão competente.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.362/2004.
Sala das Comissões, 13 de abril de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora -

Gustavo Valadares - Leonídio Bouças.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.956/2003

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, por
intermédio da proposição em exame, solicita à Presidência da
Assembléia Legislativa seja encaminhado ao Secretário de Estado de
Transportes e Obras Públicas pedido de informações sobre a política
salarial atual para os servidores do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MO -, em especial, sobre
os questionamentos contidos no Oficio n° 184/2003, subscrito pelo
Sindicato dos Trabalhadores dessa autarquia e encaminhado a esta
Comissão.

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

Fundamentação
A Constituição Estadual, mediante o art. 54, § 3 0, confere a este

parlamento a prerrogativa de encaminhar pedido escrito de
informação às autoridades estaduais sobre fatos ou atos envolvendo a
administração pública, sendo que a recusa, o não-atendimento ou a
prestação de informação falsa constituem infração administrativa,
sujeita a responsabilização.

Entendemos por bem esclarecer que as informações ora solicitadas

rs
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devem ser dirigidas ao DER-MG, pois referem-se ao seu quadro
de pessoal no tocante ao pagamento de remuneração e vantagens.

Embora vinculado à Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas, o DER-MO é uma autarquia com personalidade jurídica de
direito público, que possui autonomia administrativa e financeira.
Como entidade da administração indireta do Poder Executivo,
submete-se ao regime jurídico do direito público quanto à criação,
extinção, poderes, prerrogativas, privilégios e sujeições.

Quanto à autonomia, não tem poder de alterar o próprio regime
jurídico, mas apenas a capacidade de se auto-administrar, no que diz
respeito a matérias específicas que lhe foram destinadas pela pessoa
pública política que lhe deu vida.

Analisando a documentação anexada ao requerimento, concluímos
que a maior parte dos itens ali relacionados têm caráter informativo ou
opinativo sobre fatos internos àquela autarquia, não sujeitos a
questionamentos. Mesmo os itens sobre os quais julgamos oportuno
solicitar informações demandam confirmação por parte da direção da
autarquia para que se tornem pertinentes.

Assim sendo, achamos por bem apresentar substitutivo à matéria
para fazer as alterações necessárias, como também para dar-lhe o
direcionamento correto.

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

1.956/2003, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado a seguir.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social requer a
V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Diretor-
Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MO -, solicitando informações sobre:

1) os motivos que levaram a Secretaria de Planejamento e Gestão -
SEPLAG -, ao confeccionar as folhas de pagamento dos servidores do
DER-MO, a encampar o percentual de 10% concedido anteriormente
como "vantagem pessoal" a seus servidores;

2) os critérios adotados pelo DER-MO para distribuição de vale
transporte e as categorias funcionais que fazem jus a esse benefício;
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3) os critérios adotados no Plano de Carreira da autarquia para

o desenvolvimento de seus servidores e a efetividade de sua
aplicação;

4) os motivos pelos quais os servidores aposentados entre abril de
1997 e dezembro de 2000 não perceberam o valor correspondente à
conversão em espécie das férias-prêmio adquiridas até 29/212004 e
não gozadas, prerrogativa assegurada pela Emenda Constitucional n°
57, de 2003.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

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

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.120/2003
Mesa da Assembléia

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

análise, requer ao Presidente da Casa seja encaminhado ofício ao
Comandante da 4a Região da Polícia Militar solicitando a relação dos
nomes e das patentes dos policiais que atuaram na operação policial
efetuada na Escola Municipal Quilombo dos Palmares, em Juiz de
Fora, em 19/11/2003.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 18/12/2003, foi o
requerimento encaminhado a esta Comissão para receber parecer,
nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Na citada operação policial, 30 alunos foram obrigados a ficar nus, a

fim de que fosse apurado um suposto roubo de aparelho celular.
Foram colocados em posição vexatória, o que agride os direitos
humanos e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dispõe o art. 74 da Constituição Estadual que a fiscalização
operacional do Estado é exercida pela Assembléia Legislativa,
mediante controle externo, abrangendo a legalidade e legitimidade de
ato que resulte em extinção de direito ou obrigação.

O art. 39 da mesma Carta diz que a Polícia Militar será regida por
estatuto próprio, estabelecido em lei complementar.

O Decreto-Lei Federal n° 1.002, de 21/10169, dispõe, em seu art. 8 0 ,
que compete à polícia judiciária militar a apuração de crimes militares
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e dos que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar. O
art. 90 do mesmo diploma diz que o inquérito policial militar é a
apuração sumária de fato que, nos termos legais, configure crime
militar. Tem, ademais, o caráter de instrução provisória, cuja finalidade
precípua é a de ministrar elementos necessários à propositura da
ação penal.

Já a Lei n° 14.310, de 19/6/2002, estabelece que a transgressão
militar é toda ofensa concreta aos princípios da ética e aos deveres
inerentes às atividades das instituições militares estaduais em sua
manifestação elementar e simples, distinguindo-se da infração penal,
considerada violação dos bens juridicamente tutelados pelo Código
Penal Militar ou comum.

Em seu art. 63, dispõe que a Comissão de Processo Administrativo-
Disciplinar examinará e dará parecer, mediante processo especial,
sobre a incapacidade de permanência de militar na situação de
atividade ou inatividade nas instituições militares estaduais, tendo
como princípio o contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto, entendemos que não cabe à Assembléia
Legislativa requisitar informações sobre nomes e patentes de militares
que teriam transgredido regras da corporação e cometido infrações
penais passíveis de apuração regulada pelo Código de Processo
Penal Militar. Cabe tão-somente a este Poder fiscalizar e cobrar a
aplicação desses códigos para apuração dos fatos ocorridos.

Destarte, apresentamos ao requerimento o Substitutivo n° 1, com o
fim de adequar a matéria à competência fiscalizadora determinada
pelo art. 74 da Constituição Estadual.

Dessa forma, como compete à Assembléia Legislativa, mediante
controle externo, fiscalizar os atos decorrentes de ilegalidade e abuso
de autoridade dos agentes públicos do Estado, esta Casa deverá
remeter ofício ao Comandante-Geral da PMMG solicitando
informações sobre a apuração criminal dos fatos relatados.

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

2.120/2003 na forma do Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

Em nome da Comissão de Direitos Humanos, tendo em vista a
aprovação de requerimento dos Deputados Roberto Ramos e Biel
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Rocha, no dia 9/12/2003, venho requerer a V. Exa. seja
encaminhado ofício ao Comandante-Geral da PMMG pedindo
informações sobre o andamento da apuração e da instalação de
procedimentos disciplinares ou inquéritos policiais militares resultantes
da atuação da Polícia Militar na Escola Municipal Quilombo dos
Palmares, em Juiz de Fora, em 19/1112003, quando 30 crianças foram
expostas a situação vexatória para apuração de um suposto roubo de
celular, tendo o fato configurado uma afronta aos direitos humanos e
ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
George Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.147/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Requerimento n°2.147/2003

solicita ao Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM - que
obtenha informações, na Prefeitura de Belo Horizonte, sobre projetos
de empreendimentos comerciais na região de influência da Area de
Proteção Especial do manancial da bacia do ribeirão Cercadinho e os
avalie do ponto de vista da legislação ambiental.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 20112/2003, vem a
proposição à Mesa para receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais recebeu, em

3/12/2003, denúncia de irregularidades em projetos que estariam em
estudo na Prefeitura de Belo Horizonte sobre o uso de terrenos na
Área de Proteção Especial do manancial da bacia do ribeirão
Cercadinho, que abastece parte de Belo Horizonte. Na ocasião, os
representantes dos órgãos ambientais do Estado afirmaram
desconhecer tais irregularidades, uma vez que o processo de
licenciamento seria, nesse caso, de responsabilidade da Prefeitura de
Belo Horizonte.

A área em questão, onde atualmente se situa o bairro Belvedere, foi
adquirida pelo engenheiro Aarão Reis em nome do Estado quando da
construção de Belo Horizonte, com o objetivo de se preservar aquele
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ambiente e proteger um dos mananciais essenciais para o
abastecimento público de água da nova capital.

A preservação dessa área é fundamental não somente por seu
relevante caráter histórico, mas também em função do atual estágio
de degradação ambiental da Capital e da ocupação desordenada de
seu solo. Agrava a situação o fato de a região em questão ser
densamente povoada, com inúmeros empreendimentos comerciais de
grande porte, como o BH Shopping, e de praticamente estar sobre os
marcos divisórios dos Municípios de Belo Horizonte e Nova Lima, em
plena serra do Curral. Nesse local passa ainda, de forma afunilada, a
única rodovia estadual que liga essas duas cidades; lá diariamente se
verificam grandes congestionamentos. Toda a região também
pertence à Area de Proteção Ambiental Sul - APA - Sul, entre cujas
competências está a de "propor, examinar, acompanhar e emitir
manifestação prévia com relação aos licenciamentos ambientais e
demais atos de autorização de intervenção em recursos ambientais

Tais fatos evidenciam a necessidade de o licenciamento ambiental
de empreendimentos nesse local passar pelo exame do Executivo
estadual. Para tanto, propomos a aprovação do requerimento,
conforme substitutivo abaixo.

Conclusão
Em face do exposto, somos favoráveis à aprovação do

Requerimento n° 2.147/2003 na forma do Substitutivo apresentado a
seguir.

SUBSTITUTIVO AO REQUERIMENTO N°2147/2003
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos

regimentais, que solicite ao Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM - que se informe sobre os projetos ora em estudo na
Prefeitura de Belo Horizonte para as Quadras 84 e 85 do bairro
Belvedere, e chame a si o licenciamento ambiental desses
empreendimentos, pois em audiência pública realizada em 3 de
dezembro passado, pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, foram apresentadas denúncias de irregularidades nesses
projetos por estarem situados em Área de Proteção Especial - APE do
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manancial da bacia do ribeirão Cercadinho, que abastece parte de
Belo Horizonte.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade -
George Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.168/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Segurança Pública, a proposição em tela

requer à Presidência da Assembléia Legislativa o envio de ofício ao
Chefe da Polícia Civil, solicitando a relação dos Delegados de Polícia
que pertencem ao Quadro Suplementar da Polícia Civil, informando a
respectiva lotação funcional, bem como o apoio logístico à disposição
de cada um deles, especificando os veículos e os recursos humanos,
incluindo os cargos dos agentes públicos.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 19/2/2004, vem a matéria à
Mesa da Assembléia, para receber parecer, nos termos do art. 79,
VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Delegado de Polícia é autoridade responsável pela direção e pelo

regular funcionamento da unidade policial em que tenha exercício.
Para o desempenho de suas funções, dispõe dos serviços técnico-

científicos da Polícia Civil e dos servidores policiais a ele
subordinados, podendo requisitar, quando necessário, o auxílio de
elementos dos diversos órgãos policiais.

Além das funções de direção, orientação, coordenação e controle
das atividades atinentes aos serviços policiais afetos à unidade policial
de sua jurisdição, a ele compete supervisionar e fiscalizar o
policiamento executado pelos órgãos da Polícia Civil, requisitando,
quando for o caso, a quem de direito, as medidas necessárias à sua
efetivação; praticar atos com vistas ao bem-estar geral e à garantia
das liberdades públicas; exercer vigilância constante sobre os que
possam atentar contra o bem-estar; zelar pelo aprimoramento dos
métodos e processos policiais; avocar, quando conveniente, inquéritos
presididos por autoridades que lhe forem subordinadas; autorizar e
fiscalizar o funcionamento de casas de jogos e de diversões públicas;
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determinar a captura de infratores, nos termos da legislação em
vigor e zelar pelo entrosamento indispensável à atuação integrada de
todos os órgãos da segurança interna, no âmbito de sua jurisdição.

A segurança pública, por sua vez, é o conjunto de meios e de
organização ministrados pelo Estado destinado a proteger a
sociedade, sendo exercida pelo Estado por intermédio de suas
polícias. Para o bom desempenho de suas tarefas, não só o apoio
logístico é imprescindível, mas também o é o apoio de técnicos
qualificados para a execução de atribuições correlatas.

Objetivando avaliar em nosso Estado a real situação, tanto em
termos humanos quanto em apoio logístico da Polícia Civil,
principalmente a relação dos Delegados que exercem
suplementarmente suas atribuições, é que consideramos oportuno o
envio da solicitação em causa.

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

2.168/2004.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - George Hilton, relator - Rêmolo Aloise -

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

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.169/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Segurança Pública, a proposição em

causa requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja
encaminhado ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado,
solicitando informações sobre o processo de constituição de uma
unidade da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados -
APAC - na cidade de Três Corações, especificamente sobre as
condições das instalações físicas e a localização do prédio.

Após a sua publicação, em 19/2/2004, vem a matéria à Mesa da
Assembléia Legislativa para receber parecer, nos termos do art. 79,
VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
As APACs são entidades sem fins lucrativos com o objetivo de

auxiliar a justiça na execução da pena.
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A metodologia por elas empregada sustenta-se no cumprimento
da legislação de execução penal em vigor, no tratamento
individualizado dispensado ao interno e no apoio comunitário. As
atividades ali desenvolvidas visam à valorização e à recuperação do
sentenciado como sujeito de direitos e deveres. Tudo isso faz das

•APACs um modelo prisional.
Assim, os próprios recuperandos, como são chamados, assumem

importante papel na reabilitação de seus pares e na gestão do espaço
que os abriga. A família participa ativamente do processo, numa
tentativa de restabelecer os laços afetivos e sociabilizantes por ela
representados.

A assistência ao preso é um dever do Estado e da comunidade,
conforme prevêem a Constituição da República, e a Exposição de
Motivos da Lei de Execução Penal, em seu item 90, transcrito a
seguir:

"Essa compreensão sobre o caráter administrativo da execução tem
sua sede jurídica na doutrina política de Montesquieu sobre a
separação dos Poderes. Discorrendo sobre a 'individualização
administrativa', Montesquieu sustentou que a lei deve conceder
bastante elasticidade para o desempenho da administração
penitenciária, 'porque ela individualiza a aplicação da pena às
exigências educacionais e morais de cada um'.".

Para justificar o envio do requerimento em exame, tramita neste
parlamento o Projeto de Lei n° 191/2003, que dispõe sobre a
realização de convênio entre o Estado e as APACs. A Comissão de
Segurança Pública apresentou o Substitutivo n° 1 que, em seu art. 20 ,
II, indica como condição para firmar convênio com o Poder Executivo
"ter suas ações coordenadas pelo Juiz de Execução Penal da
Comarca, com a colaboração do Ministério Público e do Conselho da
Comunidade previsto na Lei de Execução Penal.".

Como tal projeto ainda se encontra em tramitação, entendemos que
as questões devem ser formuladas de forma menos taxativa, pois
ainda não está aprovado o texto da lei disciplinando a matéria. Por
conseguinte, optamos por apresentar o Substitutivo n° 1.

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

2.169/2004, na forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos a seguir.



1345
SUBSTITUTIVO N° 1

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

A Comissão de Segurança Pública requer a V. Exa., na forma
regimental, seja encaminhado ofício ao Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de Minás Geraisyindagando se -essa Corte realizou
processo para a constituição de uma unidade da Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados - APAC - no Município de
Três Corações, especificando suas instalações físicas e localização.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

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

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.170/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Segurança Pública, a proposição em

exame requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja enviado
ofício ao Subsecretário de Administração Penitenciária, solicitando
que informe a esta Casa "qual foi o gasto até o momento e qual é o
modelo de unidade prisional previsto para ser implantado no Município
de Três Corações".

Após publicação em 19/2/2004, vem a matéria à Mesa da
Assembléia, para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Há aproximadamente dois anos, deu-se início à construção de uma

penitenciária com capacidade para 265 detentos, no Município de
Três Corações.

Paralisadas as obras, a comunidade local uniu-se contra a sua
conclusão, temerosa não só pela própria segurança, mas também
temerosa por que ali se tornasse um "cadeião", com presos de
diversos recantos do País.

Dessa mobilização resultou um documento de protesto
encaminhado à Comissão de Segurança Pública. Em vista desse fato,
com o intuito de ouvir a população e buscar meios para solucionar o
impasse, foi realizada no Município de Três Corações, em dezembro
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de 2003, reunião conjunta desta Comissão com a de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia. No seu transcurso, não se definiu o tipo
de unidade prisional a ser implantado, nem o modelo de
ressocialização dos presos que seriam alocados em suas
dependências futuramente. Por tais razões, entendemos a
preocupação dos parlamentares quanto à decisão do Secretário de
Defesa Social em relação ao modelo prisional a ser implantado em
Três Corações, visto que já foi despendido um certo valor monetário
com as obras, ora paralisadas.

Em vista do exposto, consideramos oportuno e conveniente que seja
enviada a solicitação proposta; vislumbramos, entretanto, a
necessidade de apresentar substitutivo à matéria para dar-lhe maior
clareza e mudar o seu destinatário.

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

2.170/2004 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

A Comissão de Segurança Pública requer a V. Exa., na forma
regimental, seja solicitado ao Secretário de Estado da Defesa Social
informação sobre o modelo de unidade prisional a ser implantado no
Município de Três Corações, o montante das verbas despendidas e as
que, por ventura, foram disponibilizadas para a continuação das
obras.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

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

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO P4° 2.28612004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Deputada Lúcia Pacífico, a proposição em exame

requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado ao
Presidente do instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - IPSEMG - pedido de informação indagando o motivo
pelo qual o Hotel da Previdência, em Araxá, foi fechado e continua
com suas obras de reforma paralisadas.

Após a sua publicação, em 28/2/2004, vem a matéria à Mesa da
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Assembléia Legislativa para receber parecer, nos termos do art.
79, VIII, 'c", do Regimento Interno.

Fundamentação
O art. 54, § 3 0 , da Constituição do Estado, estabelece ser da

competência da Assembléia Legislativa o encaminhamento a
autoridades estaduais de pedido escrito de informação sobre atos ou
fatos do Governo, ea recusa ou o não-atendimento no prazo de trinta
dias ou a prestação de informação falsa importam em
responsabilização, por constituírem infração administrativa.

No intuito de elucidar o assunto, é conveniente mencionar que o
Hotel da Previdência, localizado no Balneário do Barreiro, em Araxá,
foi fechado há alguns anos e os serviços oferecidos foram,
conseqüentemente, suspensos.

Além de oferecer hospedagem nos moldes tradicionais da rede
hoteleira, recebia pessoas inscritas em caravanas que desejavam ou
mesmo necessitavam de uma estação de cura ou de repouso.

A autora do requerimento, em visita ao local, constatou que as obras
de reforma do prédio e de suas instalações se encontram paralisadas,
sem haver qualquer esclarecimento oficial sobre o fato.

Conforme argumentou na justificação do pedido em análise, ela tem
recebido constantes reclamações de servidores do Estado, em cujos
contracheques é descontada a contribuição ao IPSEMG, mas que,
inexplicavelmente, foram privados de uma opção de lazer a preços
acessíveis.

E de seu entendimento, e acreditamos ser também o deste Poder
Legislativo, que se devem buscar tanto as razões que levaram à
interrupção das obras de reforma do Hotel da Previdência quanto
esclarecimentos oficiais sobre a destinação do respectivo prédio.

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

2.286/2004.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adeimo Carneiro

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

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.287/2004
Mesa da Assembléia



1348
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, a proposição em causa
requer à Presidência da Assembléia Legislativa sejam encaminhadas
ao Presidente da Campanhia Habitacional de Minas Gerais - COHAB-
MG - informações mencionadas na proposição acerca de programas
implementados pelo órgão de que é titular relativos à construção de
moradias populares.

Após sua publicação em 28/2/2004, vem a matéria à Mesa da
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
No 440 Fórum de Secretários de Habitação, realizado em meados de

setembro de 2001, chega-se à conclusão de que o Brasil precisa de
R$60.000.000.000,00 para zerar o déficit habitacional, no prazo de 20
anos.

Tal fórum foi realizado com o objetivo de debater questões ligadas
ao déficit habitacional do País e suas possíveis soluções. Das
discussões foram retiradas algumas conclusões preliminares, como o
fortalecimento das COHABs, aproveitando-se experiências e
qualificação do seu corpo técnico.

Em nosso Estado, a COHAB-MG, como órgão de execução e
integrante do Sistema Habitacional, vem procurando ampliar o seu
leque de atuação no setor, assumindo novos papéis de forma
empreendedora. Tendo como parceira a iniciativa privada,
associações e sindicatos, faz-se presente em todos os quadrantes
onde haja empreendimentos, programas e projetos visando à
construção de habitações populares.

Consideramos que esta solicitação não apenas tem a intenção de
fiscalizar os atos da entidade mencionada, como também objetiva
dotar este Parlamento de informações que possam subsidiar seu
entendimento da real situação habitacional no Estado. Por tais razões
consideramos seu envio oportuno e meritório.

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

2.28712004.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo
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Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
George Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.304/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, e

tendo em vista requerimento de autoria do Deputado Chico Simões,
aprovado na reunião ordinária do dia 18/2/2004, a proposição em
análise requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja
encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, solicitando o parecer técnico e a cópia
da Deliberação da Câmara de Infra-Estrutura do Conselho Estadual
de Política Ambiental - CIF-COPAM, que concedeu Licença de
Instalação - LI - à PCH Cachoeira Grande, empreendimento da
Centrais Elétricas da Mantiqueira - CEM -, pretendido para a área do
Cachoeirão, zona rural de Cocais dos Arrudas, no Município de
Coronel Fabriciano, relativo ao Processo n° 155/1999/002/2002.

Após publicação no "Diário do Legislativo" de 4/3/2004, vem a
matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do
art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo básico

para a análise dos empreendimentos que possam causar degradação
ambiental, por meio do qual são assinalados ao empreendedor
determinados requisitos legais e procedimentos que deverão ser
cumpridos com vistas à mitigação, à minimização e à compensação
de impactos ambientais negativos.

A construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs -, ou seja,
aquelas com até 30MW de potência instalada, sujeita-se ao
licenciamento, constituído pelas etapas de licença prévia, de
instalação e de operação. Na FEAM, órgão que assessora
tecnicamente o Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM -,
são emitidos pareceres pela Diretoria Técnica, os quais são
encaminhados ao fórum de decisão específico.

O motivo para o pedido de informação, nos termos já referidos, tem
como fulcro a concessão da Licença de Instalação para a Pequena
Central Hidrelétrica de Cachoeira Grande. Em 1999, a empresa

rÁl
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Centrais Elétricas Mantiqueira S.A. - CEM - recebeu autorização
da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - para estabelecer-
se como Produtor Independente de Energia Elétrica, mediante o
aproveitamento do potencial hidráulico localizado no ribeirão Cocais
Pequeno, nos Municípios de Coronel Fabriciano e Antônio Dias. Essa
PCH,que terá 10MW de potência instalada, obteve, recentemente, a
licença de instalação.

Nos termos do requerimento em análise, a Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais da Assembléia requer cópia do parecer
técnico e da deliberação da Câmara de Infra-estrutura que serviu de
base para a concessão da Licença de Instalação - LI - do referido
empreendimento. O objetivo da Comissão é analisar os elementos
que embasaram a concessão da referida licença.

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

2.304/2004.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
George Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.308/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Laudelino Augusto, a proposição em análise

requer ao Presidente da Assembléia seja encaminhado ofício ao
Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas e ao Secretário
de Estado de Defesa Social solicitando-lhes informações acerca da
construção de um estabelecimento penal na Região Metropolitana de
Belo Horizonte.

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

Fundamentação
Conforme o disposto no art. 100, IX, do Regimento Interno, entre

outras atribuições, compete às Comissões:
"IX - encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido

escrito de informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade
da administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a
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outras autoridades estaduais".

A proposição em tela tem por objetivo solicitar ao Secretário de
Estado de Transportes e Obras Públicas e ao Secretário de Estado da
Defesa Social informações acerca da construção de uma unidade
prisional na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações veiculadas no .órgão oficial de imprensa do
Estado, o Governo de 'Minas está investindo na construção e
ampliação de estabelecimento penais do Estado, a fim de minimizar o
problema da superlotação carcerária. Encontra-se em estudo um
projeto para a construção de um presídio com capacidade para 800
presos na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Reportando-nos à Resolução n° 16, de 12/12/94, do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, verificamos que a
construção de presídio deve ser efetuada em observância a diretrizes
específicas. Cumpre, então, verificar se o projeto em estudo está em
consonância com os critérios estabelecidos em lei.

Alguns critérios devem ser fixados para nortear o projeto. Faz-se
necessário avaliar o sistema de segurança, a capacidade, o terreno, o
abastecimento de água e a rede de esgoto, as instalações e outros
itens. O edital de licitação deve estar de acordo com o especificado na
Lei n° 8.666, de 21/6/93, e a arquitetura e a engenharia devem
absorver o princípio fomentador do projeto, que é promover, de forma
humanizadora, a recuperação do preso.

Convém ressaltar a Lei n°12.936, de 1998, que, em seu art. 6 0 , § 30 ,
dispõe que "a instalação de estabelecimento penal será precedida de
parecer emitido pelo Ministério Público, que opinará sobre a sua
localização, capacidade, necessidade e adequação às regras de
tratamento prisional, de acordo com as normas em vigor".

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

2.308/2004 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Substitua-se no requerimento a expressão "construção de uma nova
unidade de Centro de Recuperação e Segurança Pública - CERESP
por "construção de uma unidade prisional".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise
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- Adeimo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria -
George Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.329/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, vem à

Mesa para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno, o requerimento em epígrafe, publicado no "Diário
do Legislativo" em 4/3/2004, que solicita à Secretaria de Estado da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA - informação sobre a revitalização do Programa de
Certificação de Origem e Qualidade do Café - CERTICAFE.

Fundamentação
A comissão autora do requerimento em questão discutiu

profundamente a cadeia produtiva do café. Para tanto, ouviu diversos
convidados ligados ao setor cafeeiro e as principais autoridades
públicas responsáveis pela interface público-privada que caracteriza
tão importante e extensa atividade econômica.

A certificação de origem e qualidade de produtos agrícolas tem se
firmado como instrumento de mercado fundamental para diferenciação
e competitividade. No caso do café, são duas as linhas de ação: a
certificação de cafés especiais e orgânicos por ONGs com
credibilidade estabelecida em bases internacionais e a certificação
pelo IMA. No primeiro caso, o serviço é caro e atende a nichos
pequenos e especializados de produção, não sendo acessível à
massa de produtores convencionais. Por outro lado, a certificação
pelo IMA tem um alcance social e alavancador para a parcela mais
pobre e numerosa de produtores. E intenção do Estado, com a
implantação do CERTICAFE, o estabelecimento de práticas-padrão
que garantam a qualidade do produto e o rastreamento da produção,
com o objetivo de diferenciar e valorizar o café, retirando-o da
condição de "cornmodity".

O CEFITICAFE, apesar da existência de rubrica específica do
programa no orçamento estadual, encontra hoje dificuldades de
continuidade em face das restrições orçamentárias existentes.

Reconhecendo a importância desse instrumento na política estadual
para o café, a Comissão solicita, por meio do Requerimento n°
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2.329/2004, informações que subsidiem a ação desta Casa na
defesa desse programa de certificação, tido como fundamental para o
desenvolvimento da cafeicultura mineira.

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

2.32912004.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

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

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.422/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado João Bittar, a proposição em teia solicita à

Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado ofício ao
Superintendente-Geral da Polícia Civil com vistas ao
encaminhamento, a esta Casa, da relação dos municípios de Minas
Gerais que têm e dos que não têm Delegados de Polícia Civil.

Após a sua publicação em 6/3/2004, vem a matéria à Mesa da
Assembléia Legislativa para receber parecer, nos termos do art. 79,
VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição do Estado, em seu art. 54, § 3 0 , confere à Assembléia

Legislativa a prerrogativa de encaminhar pedido escrito de
informações às autoridades do Estado, e a recusa ou o não-
atendimento, no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação
falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.

A Polícia Civil, à qual é dirigido esse pedido de informação, órgão
autônomo e permanente do poder público e subordinado ao
Governador do Estado, é organizada pela Lei n° 5.406, de 16/12/69, e
alterações, e pelo disposto no Decreto n° 43.279, de 22/4/2003, e
como tal sujeita-se ao controle e à fiscalização deste Legislativo.

Trata-se, ainda, de um órgão do sistema de defesa social, que tem
por finalidade a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio.

De acordo com a Constituição Federal, "às Policias Civis, dirigidas
por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a

rÃ"
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competência da União, as funções de polícia judiciária e a
apuração de infrações penais, exceto as militares" (art. 144, § 40).

Salvo as exceções legais, a atribuição para presidir o inquérito
policial é deferida aos delegados de polícia de carreira, de acordo com
as normas de organização policial dos Estados. Essa atribuição é
distribuída, de modo geral, de acordo com o lugar onde se consumou
a infração, em obediência à lei processual que se refere ao "território"
das diversas "circunscrições', embora não se impeça à autoridade
policial de determinada área de investigar uma infração penal
cometida em outra, desde que repercuta na área de sua competência.
O Código de Processo Penal possibilita, inclusive, diligências da
autoridade policial em outra circunscrição (art. 22).

Como à polícia cabe manter a paz pública e a segurança individual
e, aos Delegados, presidir o inquérito policial para que se possa
promover, quando for o caso, a ação penal pública, este parlamento,
por meio de sua Mesa diretora, considera pertinente o envio da
matéria correlata ao princípio inscrito no art. 5°, "caput", da Carta
Magna, que garante segurança a todos, sem distinção de qualquer
natureza.

Concordes com a relevância do pedido de informações, estamos
apresentando substitutivo à matéria para mudar o destinatário,
identificando a autoridade competente para respondê-lo, e por
entendermos que um município, mesmo que não possua sede
edificada de uma delegacia, conta com um delegado que responde
por ele. Consideramos, assim, mais adequado pedir a relação de
municípios que possuem delegacias edificadas e em funcionamento.

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

2.422/2004 na forma do Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma
regimental, seja enviado oficio ao Chefe da Polícia Civil solicitando a
relação dos municípios mineiros que possuem delegacias edificadas e
em funcionamento, bem como a dos municípios que não as possuem.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.

rs
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Mauri Torres, Presidente - George Hilton, relator - Rêmolo Aloise

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

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.436/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Administração Pública, a proposição em

exame requer à Presidência da Assembléia Legislativa sela enviado
ofício ao Presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado de
Minas Gerais - BDMG -, solicitando esclarecimentos acerca das
razões que motivaram a dispensa de licitação do adjudicatário
Associação Brasileira de Instituições Financeiras de Desenvolvimento
- AUDE -, cujo extrato de dispensa foi publicado no "Minas Gerais" do
dia 17/1/2004. Requer, ainda, seja encaminhada cópia do processo de
dispensa de licitação com a sua respectiva documentação.

Após publicação, em 6/3/2004, vem a matéria à Mesa da
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Um dos meios utilizados pelos parlamentares para controlar a

atividade político-administrativa do Governo é o pedido de
informações, obviamente exercido dentro de parâmetros
constitucionais, para não haver a preponderância de um Poder sobre
o outro. Corroborando esse preâmbulo, a Constituição mineira
estabelece no § 30 do art. 54:

"Art. 54- ................................................................
§ 3° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de

informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais,
e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informação falsa constituem infração administrativa,
sujeita a responsabilização.".

A licitação, assunto tratado na proposição em análise, é, no dizer de
Celso Antônio Bandeira de Meio, em sua obra "Curso de Direito
Administrativo", 6aed., 1995, Malheiros Editores Ltda., "em suma
síntese - um certame que as entidades governamentais devem
promover e no qual abrem disputa entre os interessados em com elas
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travar determinadas relações de conteúdo patrimonial, para
escolher a proposta mais vantajosa às conveniências públicas".

Ela é condição de validade dos contratos firmados pela
administração pública e, além de possibilitar a escolha da melhor
proposta, tem como objetivo permitir que os licitantes, em igualdade
de condições, preencham os critérios e os requisitos segundo os quais
suas propostas serão examinadas.

A Lei Federal n° 8.666, de 2116193, reguladora da matéria, define
que as contratações públicas no Brasil se conduzem por dois
caminhos possíveis: ou a licitação é obrigatória ou o caso é
enquadrado em uma hipótese legal de ausência de licitação (dispensa
ou inexigibilidade); entretanto, a decisão entre a realização ou não de
licitação é estritamente vinculada. No caso de inexigibilidade (art. 25
da referida lei), o próprio objeto do contrato, por sua singularidade, já
define o contratado a ser escolhido, o que suprime qualquer
discricionaridade nesta fase.

Nos casos de dispensa (art. 24), a hipótese de ausência de licitação
pode-se caracterizar antes de definido o contrato (por exemplo, a
emergência). Mesmo assim, a administração deve adotar medidas
para reduzir tanto quanto possível qualquer subjetividade na escolha
do contratado.

Em vista do exposto, achamos conveniente o pedido de informação,
por tratar do processo de finalização dos atos de entidade que
compõe o Poder Executivo e garantir que os seus procedimentos
tenham sido realizados em obediência estrita da legalidade.

Sentimos necessidade de apresentar substitutivo à matéria para dar-
lhe melhor entendimento e objetividade, conformando-a aos objetivos
do seu autor.

Conclusão
Mediante o exposto opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.436/2004 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

A Comissão de Administração Pública requer a V. Exa., nos termos
regimentais, seja encaminhado ofício ao Presidente do Banco de
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG -, solicitando

rÀ
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esclarecimentos acerca das razões que motivaram a dispensa de
licitação por parte do banco na contratação da Associação Brasileira
de Instituições Financeiras de Desenvolvimento - AUDE -, com a
finalidade de executar serviços de consultoria para revisão do
conjunto de atividades, sistemas e normas que compõem a gestão de
ativos permanentes do BDMG.

Requer, ainda, seja encaminhada a esta Comissão cópia do
processo de dispensa de licitação com a sua respectiva
documentação.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade -
George Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.440/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas,

atendendo a requerimento de autoria do Deputado Chico Simões,
requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado
ofício ao Secretário de Transportes e Obras Públicas solicitando
informações sobre a possibilidade da formação de um consórcio, nos
moldes da PPP, para a execução da pavimentação da MG-760, que
liga os Municípios de Timóteo e São José do Goiabal, e sobre a
continuidade da pavimentação da MG-232, entre os Municípios de
Santana do Paraíso e Braúnas.

Publicada no dia 6/3/2004, vem a matéria à Mesa da Assembléia
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Constituição do Estado, no seu art. 54, § 2 0, confere à Mesa da

Assembléia a prerrogativa de encaminhar pedido de informação a
Secretário de Estado. A recusa, o não-atendimento ou a prestação de
informação falsa importam em crime de responsabilidade.

A Lei n° 14.868, de 16/12/2003, institui o Programa Estadual de
Parcerias Público - Privadas, destinado a disciplinar e promover a
realização de parcerias público-privadas no âmbito da administração
pública estadual. 0 parágrafo único do art. 1 0 dessa lei dispõe que as
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parcerias público-privadas constituem contratos de colaboração
entre o Estado. e o particular por meio dos quais, nos termos
estabelecidos em cada caso, o ente privado participa da implantação
e do desenvolvimento de obra, serviço ou empreendimento público,
bem como da exploração e da gestão das atividades deles
decorrentes, cabendo-lhe contribuir com recursos financeiros,
materiais e humanos. O particular será remunerado segundo o seu
desempenho na execução das atividades contratadas.

O objeto da PPP está previsto no art. 50 da citada lei, cujo inciso II
trata de construção, ampliação, manutenção, reforma e gestão de
instalações de uso público em geral, bem como de terminais estaduais
e de vias públicas, incluídas as recebidas em delegação da União.

Desse modo, a proposição em análise está em perfeita consonância
com dispositivos constitucionais e legais. As PPP5 viabilizarão os
investimentos que o Estado sozinho não pode fazer, por falta de
recursos. Com essas parcerias, o Governo poderá suprir a deficiência
hoje existente no setor de transporte e promover a expansão e a
recuperação da malha viária em Minas Gerais.

A PPP é um modelo de desenvolvimento que vem sendo adotado
em vários países do mundo. Ele se contrapõe a modelos que
fracassaram ou se tornaram inviáveis, como o adotado por vários
países no pós-guerra, em que o traço fundamental era a forte
presença do Estado.

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

2.440/2004.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

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

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.441/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, por meio

da proposição em tela, requer ao Presidente da Assembléia
Legislativa que encaminhe ofício ao Presidente da Loteria do Estado
de Minas Gerais solicitando-lhe enviar a esta Casa cópia do contrato

rÁ'
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firmado entre essa autarquia e a empresa GTech do Brasil.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 6/3/2004, vem a matéria à
Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII,
"c", c/c o art. 233, XII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Assembléia Legislativa tem, além da função legiferante, a de

fiscalizar e controlar os atos da administração pública, que é levada a
termo pelos parlamentares mediante várias ações, entre elas o pedido
de informações por escrito dirigido às autoridades estaduais. Dessa
forma, a proposição em análise está em perfeita consonância com a
Constituição do Estado, que, em seu art. 54, § 3 0 , confere à Mesa da
Assembléia a atribuição de encaminhar pedido de informação a
dirigente de entidade da administração indireta. Observa-se, também,
que o poder-dever de fiscalização e controle do Poder Legislativo
sobre as entidades que compõem a administração direta e indireta do
Estado está claramente expresso no "caput" do art. 74 da Carta
mineira, "in verbis":

"Art. 74 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração
indireta é exercida pela Assembléia Legislativa, mediante controle
externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder e entidade".

O contrato administrativo é o ajuste que a administração pública,
agindo nessa qualidade, firma com particular ou outras entidades
públicas para a consecução de objetivos de interesse coletivo, nas
condições estabelecidas por ela mesma. A administração indireta
também pode celebrar tais instrumentos com peculiaridades
administrativas que a sujeitam aos preceitos do direito público,
cumprindo-se a exigência de prévia licitação, só dispensável nos
casos previstos em lei.

Quanto ao mérito, a iniciativa da Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social é conveniente e oportuna, tendo em
vista os indícios de irregularidade em contratos firmados com a
contratada em nível nacional. Com efeito, suspeita-se que a GTech do
Brasil, empresa que opera todos os jogos "on-line" da Loteria do
Estado de Minas Gerais e da Caixa Econômica Federal, não tenha
recolhido o percentual contratual do faturamento para aplicação em
projetos sociais no Estado.
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Entendemos, portanto, que a intenção do autor é aumentar a

transparência, permitindo o pleno controle da administração. Com a
finalidade de aprimorar a redação, apresentamos a Emenda n° 1.

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

2.441/2004 com a Emenda n° 1, a seguirapresentada.
EMENDA N°1

Substitua-se a expressão "à Loteria Mineira" pela expressão "ao
Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
George Hilton.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.442/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Saúde, a proposição em análise requer

à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado ao Diretor
do Hospital João Penido, de Juiz de Fora, uma das unidades da
FHEMIG, pedido escrito de informação indagando se falta à Central
de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos da Zona da Mata,
em funcionamento naquele hospital, estrutura, médicos e pessoal
administrativo necessários aos trabalhos ali desenvolvidos.

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

Fundamentação
A iniciativa em apreço submete-se ao disposto no §3 0 do art. 54 da

Constituição Estadual, transcrito a seguir:
"Art. 54 - .................................................................
§ 30 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de

informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais,
e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informação falsa constituem infração administrativa,
sujeita a responsabilização".

A matéria sob comento refere-se a uma das cinco centrais regionais
da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais em
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funcionamento no Hospital João Penido, em Grama, Zona da
Mata.

Conforme matéria jornalística anexada ao requerimento, os
problemas apontam para o precário funcionamento da Central de
Notificação e do Banco de Olhos, no Hospital João Penido, que, no
caso;, não conseguiu em tempo hábil, por falta de material, a captação
de córneas de uma doadora.

Buscando melhor entendimento do caso em questão, é que a
Comissão de Saúde se dirige ao Diretor do citado hospital para
averiguar as condições efetivas deste, no que diz respeito a
capacitação de órgãos para doação.

Por se tratar de uma entidade da administração pública indireta, a
FHEMIG se sujeita ao poder de fiscalização deste parlamento,
conforme dispõe o art. 62, XXXI, da Constituição Estadual, razão pela
qual consideramos oportuno o envio das informações solicitadas. No
entanto, com a finalidade de dar maior clareza e objetividade ao
pedido de informação, optamos por apresentar-lhe substitutivo.

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

2.442/2004 na forma do Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

A Comissão de Saúde requer a V. Exa., na forma regimental, seja
encaminhado ao Diretor do Hospital Regional João Penido, unidade
da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, em
Juiz de Fora, onde funciona uma das Centrais de Notificação,
Captação e Distribuição de órgãos da Zona da Mata, pedido escrito
de informação, indagando se falta a esta central estrutura
administrativa, pessoal e médicos necessários ao desempenho dos
trabalhos ali desenvolvidos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril 2004.
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo

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

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.44412004
Mesa da Assembléia

rÀ



1362
Relatório

A Comissão de Segurança Pública solicita ao Presidente da
Assembléia Legislativa seja encaminhado oficio ao Dr. Bráulio Stivani,
Delegado de Polícia de Poços de Caldas, pedindo-lhe cópia do
inquérito policial das investigações sobre desvio de 84 mil sacas de
café dos .galpões da Cooperativa dos Cafeicultores da referida cidade.

Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 6/3/2004, vem o
requerimento à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos
do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Não obstante a competência constitucional e regimental desta Casa

para encaminhar, via Mesa da Assembléia, pedido de informação a
autoridades estaduais, acreditamos que a investigação policial tem no
sigilo sua principal característica, uma vez que busca comprovar
possível conduta delituosa daquele que se investiga. A condução do
inquérito policial já está suficientemente prevista em lei, e não cabe a
esta Casa assumir funções de outrem.

Contudo, entendemos que o Poder Legislativo deva cumprir sua
função fiscalizadora. Com esse intuito, a Comissão de Segurança
Pública, em data recente, realizou audiência pública na cidade de
Alfenas, para apurar denúncias referentes à atuação de uma
organização criminosa envolvida com o furto de sacas de café de
produtores rurais da região sul de Minas Gerais, o que fundamentou a
apresentação de um requerimento solicitando a instalação de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito. Para subsidiar esse trabalho, é
de fundamental importância que se saiba se o inquérito policial foi
instaurado, e em caso afirmativo, quando isso se deu e qual o prazo
previsto para sua conclusão; no caso de o inquérito já ter sido
encerrado, qual a sua conclusão.

O assunto em pauta reveste-se de extrema gravidade, obrigando,
até a intervenção da Polícia Federal nas investigações em curso,
razão pela qual destacamos a oportuna participação, regimentalmente
prevista, da Comissão de Segurança Pública no trabalho de combate
ao crime organizado.

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

2.444/2004, na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
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SUBSTITUTIVO N° 1

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

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos
regimentais, seja encaminhado ofício ao Delegado de Polícia de
Poços de Caldas, solicitando-lhe que informe se foi instaurado
inquérito policial para apuração do desvio de 84 mil sacas de café dos
galpões da Cooperativa dos Cafeicultores da cidade de Poços de
Caldas, e, em caso afirmativo, quando foi instaurado e qual o prazo
previsto para conclusão. E, no caso de já ter sido encerrado, qual a
sua conclusão.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

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

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.453/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, a proposição em exame requer

à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado pedido de
informação ao Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, para informar a situação do
atendimento médico-odontológico nas cidades do interior do Estado,
uma vez que os serviços relativos a tais áreas foram suspensos no
início de 2003.

Após publicação em 11/3/2004, vem a matéria à Mesa da
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Carta Estadual, mediante o art. 54, § 3°, confere a este parlamento

a prerrogativa de encaminhar pedido escrito de informação às
autoridades estaduais sobre fatos ou atos envolvendo a administração
pública, e a recusa, o não-atendimento ou a prestação de informação
falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.

A matéria em causa está sujeita a controle e fiscalização da
Assembléia, pois o órgão a que é dirigido o pedido de informação, o
IPSEMG, é uma autarquia e faz parte da administração indireta do
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expressa é perfeitamente
i República, em seu art. 196,
todos e dever do Estado".

Ademais, o servidor do Estado contribui mensalmente, conforme
determina o art. 85 da Lei Complementar • n° 64, de 2002, para a
assistência à saúde prestada pelo IPSEMG.

Como justifica o autor da proposição, o atendimento oferecido pelo
IPSEMG foi suspenso no início de 2003, o que deixou em desamparo
os servidores dos municípios mineiros. Assim, eles são obrigados a se
deslocarem de uma cidade para outra à procura de médicos e
odontólogos que os possam atender.

Dessa forma, mostramo-nos favoráveis à proposição, pois a este
parlamento cabe o dever de se inteirar dos atos praticados pelas
entidades subordinadas ao Executivo lesivos ao interesse público.

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

2.453/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

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

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.472/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Saúde, por meio da proposição em análise, pleiteia

junto à Presidência da Assembléia Legislativa sejam solicitadas ao
Secretário de Estado da Saúde informações sobre o quadro de
pessoal das cinco Centrais Regionais de Notificação, Captação e
Doação de órgãos em Minas Gerais, sob a responsabilidade
operacional da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG. Pleiteia, ainda, seja solicitado ao Secretário de Estado da
Saúde que seja realizada fiscalização nas mencionadas Centrais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 11/3/2004, vem a matéria à
Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79,
inciso VIII, "c", c/c o art. 233, XII, do Regimento Interno.

Fundamentação

Estado.
A motivação do pedido aqui

compreensível, já que a Constituição da
assegura que a saúde e' "direito de
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O poder de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo

por este parlamento é previsto no art. 62, XXXI, da Constituição
Estadual.

O requerimento foi motivado pela recente publicação, na imprensa
de Juiz de Fora, de matéria relativa a problemas estruturais no
funcionamento da Central de Notificação, Captação e Doação de
órgãos, em funcionamento no Hospital João Penido, nessa cidade.
Segundo a matéria, devido ao precário funcionamento de diversas
Centrais Regionais e à falta de articulação do MG Transplantes, têm
ocorrido casos de desperdício de órgãos doados. Muitos desses
casos estão relacionados à falta de profissionais nas mencionadas
Centrais, o que inviabiliza a realização do transplante em tempo hábil.
O objetivo do requerimento é apressar a nomeação dos aprovados no
último concurso público da FHEMIG, visando à composição de um
quadro de pessoal suficiente para atender à demanda. O
requerimento pede, ainda, seja solicitada à Secretaria de Estado da
Saúde a fiscalização do funcionamento das Centrais Regionais de
Notificação, Captação e Doação de órgãos. Decidimos não acatar
essa segunda parte da proposição, uma vez que se trata de matéria
de deliberação conclusiva da Comissão, conforme o art. 103, III, "a",
do Regimento Interno. O Deputado Biel Rocha, autor do pedido que
resultou na proposição em estudo, já apresentou na Comissão de
Saúde requerimento solicitando fiscalização nas Centrais Regionais.

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

2.472/2004 na forma do Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

A Comissão de Saúde solicita a V. Exa., nos termos do art. 79, VIII,
"c", c/c O art. 233, XII, do Regimento Interno, que encaminhe ao
Secretário de Estado da Saúde pedido escrito de informação sobre a
atual composição do quadro de pessoal das Centrais Regionais de
Notificação, Captação e Doação de órgãos do Estado de Minas
Gerais, sob a responsabilidade operacional da Fundação Hospitalar
do Estado de Minas Gerais - FHEMIG.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
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Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

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

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.489/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, atendendo

a requerimento do Deputado Chico Simões, aprovado na reunião de
10/3/2004, pleiteia ao Presidente desta Casa seja encaminhado ao
Tribunal de Contas do Estado ofício solicitando informação quanto à
tramitação, inclusive pareceres exarados e decisão final, caso houver,
relativa ao requerimento protocolado em 26/6/2001, pelo auditor
daquele Tribunal, Sr. Nelson Boechat Cunha, no qual solicita
"concessão imediata de abono permanência correspondente a 20% de
sua remuneração mensal, salvo trintenário, a contar do primeiro dia
subseqüente ao período aquisitivo da aposentadoria, ou seja, 10/7/79,
data em que completou 30 anos de serviço público", nos termos do §
50 do art. 31 da Constituição Estadual, com a redação da Emenda n°
49, de 14/6/2001. Solicita, ainda, informação quanto a todos os casos
de concessão do abono permanência com direitos retroativos à data
de publicação da Emenda n° 49.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 13/03/2004, foi o
requerimento encaminhado à Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Ao dispor sobre a fiscalização e os controles, a Constituição

Estadual preceitua, em seu art. 73, § 1 0, que os atos das unidades
administrativas dos Poderes do Estado e de entidade da
administração indireta se sujeitarão ao controle interno, ao controle
externo, a cargo da Assembléia Legislativa, e ao controle direto, pelo
cidadão. Dispõe ainda o mesmo artigo, em seu § 2°, que é direito da
sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato, fato
ou omissão, imputáveis a órgão, agente político, servidor público ou
empregado público e de que tenham resultado ou possam resultar
ofensa à moralidade administrativa, ao patrimônio público e aos
demais interesses legítimos, coletivos ou difusos. O art. 74 da Carta
Estadual estatui que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
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operacional e patrimonial do Estado e das entidades da
administração indireta é exercida pela Assembléia Legislativa,
mediante controle externo, e que tal fiscalização e controle abrangem
o controle da legalidade, da legitimidade, da economicidade e da
razoabilidade de ato gerador de receita ou determinante de despesa,
e de ato de que resulte nascimento ou extinção de direito ou
obrigação.

O requerimento em tela cita um caso específico em que teria sido
solicitado o abono permanência por um servidor daquela Corte,
embora se depreenda de sua leitura que não se tem certeza se tal
abono foi concedido ou se já foi proferida decisão final sobre tal
solicitação.

A Emenda n° 49 à Constituição do Estado, de 13/6/2001, ao dar
nova redação ao art. 31, instituiu, a critério da administração pública, a
possibilidade de concessão do abono permanência ao servidor da
administração direta dos Poderes do Estado, do Tribunal de Contas e
do Ministério Público, bem como das autarquias e fundações públicas,
que completar o tempo para aposentadoria integral, desde que o
servidor não requeira sua passagem para a inatividade. O referido
abono corresponde a 20% da remuneração mensal, salvo trintenário,
e poderá ser concedido a contar do primeiro dia subseqüente ao
período aquisitivo da aposentadoria.

O referido abono permanência foi extinto com a promulgação da
Emenda n°57 à Constituição do Estado, de 15/7/2003.

Da leitura do requerimento nota-se que o servidor solicitou o
benefício a partir da data em que completou 30 anos de serviço
público. Cabe ressaltar que, de acordo com a Emenda n° 49, para
obter o benefício o servidor teria que completar o tempo para a
aposentadoria integral.

Embora não conste do requerimento a motivação que levou a sua
apresentação - como, por exemplo, se se trata ou não de denúncia -,
entendemos que a intenção de se obterem informações sobre a
política de concessão do benefício do abono permanência merece ser
levada a cabo por este Poder, ao qual incumbe o papel de fiscalizar e
controlar a legalidade de ato gerador de despesa para o erário
público.

Apresentamos o Substitutivo n° 1 com o objetivo de dar à matéria
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um caráter mais abrangente, de forma que se possa verificar a
política e os critérios para a concessão do abono permanência por
aquela Casa de Contas.

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

2;489/2004 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, atendendo
a requerimento do Deputado Chico Simões, aprovado na reunião de
10/3/2004, solicita a V. Exa. seja pedida informação ao Tribunal de
Contas do Estado quanto aos critérios adotados por aquela Corte para
a concessão do abono permanência, instituído pela Emenda
Constitucional n° 49, de 13 de junho de 2001. Solicita, ainda, sejam
informados todos os casos de concessão do referido abono, bem
como os respectivos períodos de gozo de tal benefício.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

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

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.498/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação

Social, a proposição em estudo requer à Presidência da Assembléia
Legislativa seja solicitado ao Presidente da Loteria do Estado de
Minas Gerais o resultado da auditoria que estará sendo realizada nos
contratos celebrados entre essa autarquia e a GTech do Brasil.

Após a sua publicação, em 131312004, vem a matéria à Mesa da
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição do Estado, em seu art. 54, § 30 , confere à Assembléia

Legislativa a prerrogativa de encaminhar pedido escrito de
informações às autoridades do Estado, e a recusa ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação
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falsa constituem infração administrativa.

A empresa GTech do Brasil celebrou contrato com a Loteria Mineira
para instalação de cerca de três mil terminais de videoloterias em
nosso Estado. No entanto, sem qualquer esclarecimento, descumpriu
os termos contratuais e deixou de entregar o maquinário objeto do
ajuste.

Tal fato, no direito público, caracteriza-se como inexecução ou
inadimplência, que é o descumprimento das cláusulas contratuais, no
todo ou parcialmente. Pode ocorrer por ação ou omissão, culposa ou
sem culpa, de ambas as partes, caracterizando o retardamento (mora)
ou o descumprimento integral do ajustado. Quaisquer dessas
situações podem ensejar responsabilidades para o inadimplente e até
mesmo propiciar a rescisão do contrato.

Cabe, nesses casos, quando a administração verifica a
inadimplência do contrato, o não- cumprimento do seu objeto ou de
outra obrigação qualquer, a aplicação de penalidades contratuais.

No caso em análise, não ficou esclarecido, apesar de reuniões
realizadas pela Comissão do Trabalho, com a participação de
membros da Advocacia-Geral do Estado, se houve ou não a aplicação
de multa à GTech, pelo descumprimento contratual.

Em vista disso, entendemos que o resultado da auditoria realizada
no contrato celebrado entre os dois estabelecimentos é imprescindível
para que este parlamento tome ciência dos fatos e exerça a
fiscalização de que é incumbido constitucionalmente.

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

2.498/2004.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - George Hilton, relator - Rêmolo Aloise -

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

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.499/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação

Social, a proposição em tela requer à Presidência da Assembléia
Legislativa seja enviado ofício ao Presidente do Tribunal de Contas do
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Estado, solicitando cópia de todo o processo que se encontra em
análise naquele órgão, envolvendo a empresa GTech do Brasil e a
Loteria do Estado de Minas Gerais.

Após publicação em 13/3/2004, vem a matéria à Mesa da
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
No controle da administração financeira e orçamentária é que se

inserem as principais atribuições dos Tribunais de Contas, órgãos
independentes, mas auxiliares dos Legislativos.

O texto constitucional mineiro, em seu art. 76, XII, dispõe: "O
controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será exercido
com o auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete prestar as
informações solicitadas pela Assembléia Legislativa, no mínimo por
1/3 de seus membros, ou por comissão sua, sobre assunto de
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial e sobre os resultados de auditoria e inspeção realizadas
em órgão de qualquer dos Poderes ou entidade da administração
direta".

Como a atuação dos Tribunais de Contas deve ser "a posteriori",
não tem apoio constitucional qualquer controle prévio sobre atos ou
contratos da administração direta ou indireta, nem sobre a conduta de
particulares que tenham gestão de bens e valores públicos, salvo as
inspeções e auditorias "in loco", que podem ser realizadas a qualquer
tempo.

A GTech do Brasil celebrou contrato com a Loteria Mineira
objetivando a instalação de máquinas de loteria "on line" e "real time"
em nosso Estado, no entanto, houve descumprimento de cláusulas
contratuais.

Nessa hipótese, a Constituição Estadual, em seu art. 76, § lO,

disciplina que o ato de sustação, se for o caso, será praticado
diretamente pela Assembléia Legislativa, que, de imediato, solicitará
ao poder competente a implementação da medida cabível.

Para tanto, é de suma importância esta Casa tomar conhecimento
dos documentos solicitados, pois só após examiná-los acuradamente,
poderá adotar as providências necessárias à solução de possíveis
irregularidades.
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Conclusão

Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°
2.499/2004.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiror Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
George:Hilton. -.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 27/4/2004, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Ivan da Silva Vieira, ocorrido em 20/4/2004, em Uberlândia. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Celso Brant, ocorrido em 24/4/2004, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Alencar da Silveira Jr., notificando o falecimento da
Sra. Eugênia Grippe Paixão, ocorrido em 25/4/2004, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

rÁ
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2004

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA EM 28/4/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.

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

Faria - Alberto Bejani - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Genaro - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Gil Pereira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - Laudelino Augusto - Márcio Passos - Maria
Olívia - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio -
Wanderley Ávila - Weliton Prado.

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

de comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
as Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de
logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 29, às 9 horas, e para a
reunião especial também de amanhã, às 19 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a reunião ordinária na mesma
data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.).

ATA DA 17a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15S LEGISLATURA, EM 28/4/2004

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

(Ordem do Dia): if Fase: Votação de Requerimentos: Requerimento
n° 1.507/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Requerimento n° 1.532/2003; aprovação com a Emenda n° 1 -
Requerimento n° 1.540/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1
- Requerimentos n os 1.616, 1.623, 1.675 e 1.747/2003 e 2.272/2004;

rs
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aprovação - Requerimento n°2.519/2004; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1 - Requerimento n° 2.520/2004; aprovação na forma
do Substitutivo n° 1 - Requerimentos n os 2.539 e 2.540/2004;
aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
736/2003; aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
922/2003; aprovação com a Emenda n° 1 - Discussão, em 10 turno, do
Projeto de Lei n° 95312003; discurso do Deputado Alencar da Silveira
Jr.; encerramento da discussão; aprovação - Discussão, em 1° turno,
do Projeto de Lei n° 1.059/2003; aprovação - Discussão, em 2 0 turno,
do Projeto de Lei n° 15/2003; aprovação na forma do vencido em 1°
turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 288/2003;
aprovação com a Emenda n° 1- Discussão, em 2 0 turno, dos Projetos
de Lei n os 307 e 944/2003; aprovação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmoló Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz

Fernando Faria - George Hilton - Adalciever Lopes - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - 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 Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília
Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia
- Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 9h6min, a lista de

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

V Parte
Ata

-
0 Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2a Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência passa à 2a Parte da reunião, em sua 1a Fase, com a
apreciação de pareceres e de requerimentos.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento n° 1.507/2003, do Deputado João

Bittar, em que solicita à Secretária de Educação informações sobre o
valor repassado ao Município de Uberlândia, mensalmente, para o
transporte escolar de alunos do ensino médio. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo n° 1,
que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n°
1.507/2003 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 1.532/2003, da Comissão de Administração
Pública, em que solicita ao Governador do Estado e ao Diretor da
FHEMIG explicações sobre a renovação de contratos administrativos
da rede FHEMIG. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, o
requerimento, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado o Requerimento n° 1.532/2003 com a Emenda n°
1. Oficie-se.

Requerimento n° 1.540/2003, do Deputado Laudelino Augusto, em
que solicita aos diretores da FAPEMIO, EPAMIG, EMATER e IMA
relatórios atualizados da situação patrimonial - bens móveis e imóveis,
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recursos tecnológicos, humanos e financeiros - disponível para a
execução de suas atividades. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n°
1.540/2003 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 1.616/2003, do Bloco PT-PC do B, em que solicita
ao Presidente do IPSEMG informações sobre o funcionamento do
Hotel da Previdência, em Araxá, constando o planejamento e as
estratégias para a manutenção desse empreendimento. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.623/2003, da Comissão de Transporte, em que
solicita ao Diretor-Geral do DER-MG informação sobre o montante
pago a empresas pelo órgão para a retirada de solo mole na BR-381.
A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento n° 1.675/2003, da Comissão de Administração
Pública, em que solicita ao Presidente da COMIG informações sobre o
processo de licitação para uso e comercialização das fontes de águas
minerais das Estâncias Hidrominerais de Araxá, Cambuquira,
Caxambu e Lambari. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.747/2003, do Deputado Sebastião Helvécio, em
que solicita ao Presidente do BDMG a relação nominal dos cinco
municípios que receberam financiamentos do Programa Novo
SOMMA, no valor que menciona, autorizado pela Secretaria do
Tesouro Nacional. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se

rs
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Requerimento n° 2.272/2004, do Deputado Célio Moreira, em

que solicita informações à Secretaria de Planejamento sobre a frota
de veículos do Estado, com as especificações que menciona. A Mesa
da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 2.519/2004, do Deputado Roberto Carvalho, em
que solicita ao BDMG informações e cópias relativas ao convênio para
obras de combate às enchentes no Município de Pouso Alegre, com
os esclarecimentos que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n°
2.519/2004 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 2.520/2004, do Deputado Roberto Carvalho, em
que solicita à Fundação Estadual do Meio Ambiente informações
acerca das obras de combate às enchentes no Município de Pouso
Alegre, com as especificações que menciona. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo n° 1,
que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n°
2.520/2004 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 2.539/2004, da Comissão de Meio Ambiente, em
que solicita ao Presidente do COPAM cópia das atas das reuniões da
Câmara de Atividades Minerárias desse órgão no período de 2002 a
2004. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento n° 2.540/2004, da Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, em que solicita ao Presidente do COPAM
informações sobre a data de posse dos atuais membros desse
Conselho e de suas Câmaras Técnicas, além de outras que
menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

rÀ
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

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

Presidência passa à 20 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

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

reunião o Projeto de Lei Complementar n° 50/2004 e os Projetos de
Lei nos 735, 931, 1.101 e 1.199/2003, apreciados na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite, e que fez retirar, ainda, a
Proposta de Emenda à Constituição n° 66/2003, que recebeu
emendas na referida reunião e foi devolvida à Comissão Especial para
parecer.

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

736/2003, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Cabo Verde o imóvel que
especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua
aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° 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 Justiça
perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1
turno, o Projeto de Lei n° 922/2003 com a Emenda n° 1. A Comissão
de Fiscalização Financeira.
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Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 953/2003, do

Deputado Luiz Fernando Faria, que altera a Lei n°11.666, de 9/12/94,
que estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de
deficiência física aos edifícios de uso público, de acordo com o
estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e no art. 224, § 1°, 1,
da Constituição Estadual. A Comissão 1 de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. A Comissão do Trabalho opina por sua
aprovação. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o
Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Parabenizo o autor do projeto e
solicito o voto favorável do Plenário. Esta Casa está fazendo justiça
aos deficientes. Na última semana, aprovamos um projeto de minha
autoria prevendo um lugar privilegiado para os deficientes no
transporte interestadual. Agora teremos outro acesso diferenciado.
Fizemos nossa parte e temos que acompanhar a execução do projeto.

O Sr. Presidente - Não há outros 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 do Trabalho.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.059/2003, do
Deputado Célio Moreira, que proíbe o licenciamento de veículo que
apresenta defeito de fabricação oficialmente reconhecido ou
detectado. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A
Comissão de Segurança Pública opina pela rejeição do projeto. A
Comissão de Transporte opina por sua aprovação. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão
de Segurança Pública.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 15/2003, do Deputado
Weliton Prado, que assegura aos estudantes universitários a
contagem, como jornada de atividade em estágio, das horas-aula
ministradas em curso pré-vestibular popular, comunitário ou similar. A
Comissão de Educação 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
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20
turno, o Projeto de Lei n° 15/2003 na forma do vencido em 1° turno. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 288/2003, do Deputado
Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que
descreve ao Município de lbirité. A Comissão de Política Agropecuária
opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação com
a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Política Agropecuária.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Lei n°288/2003 com a Emenda n° 1. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 307/2003, do Deputado
Paulo Piau, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Capinópolis 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° 944/2003, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer
retroceder 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 - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem 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.

rÃ
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ATA DA? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS
DEPÓSITOS DE VEÍCULOS APREENDIDOS, EM 22/4/2004

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Mauro Lobo, Irani Barbosa e Antônio Júlio, membros da supracitada
Comissão. • Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Irani Barbosa, 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.
Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos Deputados
Antônio Júlio solicitando que seja feita visita aos pátios dos veículos
apreendidos sob a guarda do DETRAN, no dia 26/4/2004, às 14
horas, e Irani Barbosa solicitando que sejam convidados a
comparecer na reunião do dia 29/4/2004 o Diretor do DETRAN, o
Presidente da empresa responsável pela guarda dos veículos
apreendidos e um representante da Advocacia-Geral do Estado. O
Presidente 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 próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2004.
Mauro Lobo, Presidente - Antônio Júlio - Irani Barbosa.
ATA DA 1& REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N°69/2004, EM 24/3/2004

As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Navarro Vieira e Ricardo Duarte e a Deputada Ana Maria
Resende, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Sebastião Navarro Vieira,
declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida por ser
esta a primeira reunião da Comissão.A Presidência informa que a
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a
designar o relator da matéria no 1° turno e determina sejam
distribuídas as cédulas de votação. O Deputado Ricardo Duarte foi
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designado como escrutinador. Realizada a contagem dos votos, a
Deputada Ana Maria e o Deputado Sebastião Navarro Vieira tiveram
três votos cada um para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente. O Presidente "ad hoc" empossa a Presidente da
Comissão, Deputada Ana Maria Resende, e passa a ela a direção dos
trabalhos. A Deputada Ana Maria Resende agradece a confiança nela
depositada, empossa o Deputado Sebastião Navarro Vieira como
Vice-Presidente da Comissão e o designa como relator da matéria em
1° turno. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2004.
Ana Maria Resende, Presidente - Sebatião Navarro Vieira - Mauro

Lobo - Marília Campos.	 -	 -
ATA DA 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 64/2003, EM 31/3/2004

As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria
Tereza Lara e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Célio Moreira, Arlen
Santiago e João Bittar, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Maria Tereza Lara,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir sobre a gratuidade do transporte coletivo para os idosos e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do
Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros
de Belo Horizonte, agradecendo convite para participar desta reunião
e tecendo considerações sobre o tema objeto desta audiência pública;
do Diretor-Geral do DER-MG, agradecendo convite para participar
desta reunião e indicando o Sr. Lindberg Ribeiro Garcia para
representá-lo nesta audiência pública; da Promotora de Justiça e
Coordenadora Estadual do Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas
Portadoras de Deficiência e Idosos, justificando a impossibilidade de
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comparecer a esta audiência pública. A Presidência destina esta
parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre a
gratuidade do transporte coletivo para os idosos. Registra-se a
presença dos Srs. João Batista de Oliveira, ex-Deputado e
Subsecretário de Direitos Humanos, representante do Deputado João
Leite, Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes; Lindberg
Ribeiro Garcia, Chefe da Divisão de Fiscalização Operacional da
Diretoria de Operação de Via do DER-MG, representante do Sr.
Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do DER; da Sra.
Cleonice de Alencar Bahia, Presidente do Conselho Estadual do
Idoso; e do Sr. Marcos de Castro Pinto Coelho, assessor jurídico do
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiro no Estado de
Minas Gerais - SINDPAS -, representante do Presidente do SINDPAS,
os quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Célio Moreira, autor do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, 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, 28 de abril de 2004.
Maria Tereza Lara, Presidente - Célio Moreira - Arlen Santiago.

ATA DA V REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DOS AEROPORTOS NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

15 LEGISLATURA, EM 6/4/2004
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alencar da Silveira Jr., Fábio Avelar e André Quintão, membros da
supracitada Comissão. 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 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 relator da matéria, Deputado Fábio Avelar; e a discutir e votar
proposições da Comissão. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia,
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compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Fábio Avelar, solicitando a prorrogação do prazo de
funcionamento desta Comissão por mais trinta dias. 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 abril de 2004.
Alencar da SilveiraJr., Presidente - Fábio Avelar- Ivair Nogueira.
ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15B LEGISLATURA, EM 14/4/2004

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Cesar, Biel Rocha, Chico Rafael e a Deputada Maria Olívia,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Chico Rafael,
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 do
Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, em que encaminha o
Termômetro de Vendas do Comércio Varejista de Belo Horizonte,
referente ao mês de janeiro de 2004; do Presidente do Sindicato das
Empresas Locadoras de Automóveis do Estado de Minas Gerais -
SINDLOC-, em que encaminha cópia de carta enviada ao Ministro de
Turismo sobre penalidades enfrentadas pelo turistas americanos em
nosso país e solicita apoio desta Comissão contra as medidas que
têm prejudicado a indústria do turismo; do Presidente da Câmara
Municipal de Itamarandiba, em que encaminha a esta Casa cópia da
moção de congratulações daquela Câmara à empresa Acesita
Energética, pelos 30 anos de presença no Município e na região de
Itamarandiba. Passa-se à P 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 l o turno, do Projeto de Lei n° 1.319/2003
(relatora: Deputada Maria Olívia). Passa-se à 2 Fase da Ordem do
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Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 2.515, 2.532, 2.548
2.551, 2.573, 2.603, 2.610, 2.619, 2.622, 2.626 e 2.668/2004. Passa-

se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão h a
votação de proposições dà Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Biel
Rocha e Marília Campos, em que solicitam seja realizada audiência
pública para discutir a implementação de uma política pública de
fomento ao Projeto Mineiro de Incubadoras de Empresas; Cdrlos
Pimenta (2), em que solicita moção de aplausos ao Prefeito Municipal
de Japonvar pela indicação de seu nome para ser agraciado com o
Prêmio Mário Covas - Prefeito Empreendedor - Edição 2004,
promovido pelo SEBRAE, pelos resultados obtidos com o Projeto de
Beneficiamento e Industrialização do Pequi e demais frutos do
cerrado; em que solicita moção de aplausos ao Prefeito Municipal de
Montes Claros pela indicação do seu nome para o Prêmio Mário
Covas -Prefeito Empreendedor - Edição 2004, promovido pelo
SEBRAE; Paulo Cesar; em que solicita seja encaminhado ofício ao
Ministro do Turismo, com pedido de providências, tendo em vista as
penalidades sofridas pelos turistas americanos em nosso País, é de
que se dê ciência deste requerimento ao Sr. Saulo T. Fróes,
Presidente do Sindicato das Empresas Locadoras de Automóveis do
Estado de Minas Gerais - SINDLOC -; em que solicita seja consigtada
nos anais desta Casa moção de aplauso ao Governador do Estado
pelo Programa Minas Ativa referente ao incentivo à adimplência das
empresas com o fisco estadual e que se dê ciência deste
requerimento ao Governador; em que solicita seja encaminhada
moção de aplauso ao Secretário de Cultura pelo total apoio
assegurado aos Prefeitos que integram a Associação das Cidades
Históricas; solicita, ainda, seja dada ciência deste requerimento ao Sr.
Otávio Elísio Alves Brito, Presidente do IEPHA, e ao Presidente da
Associação das Cidades Históricas, com pedido de que encaminhem
a todos os Prefeitos que compõem aquela associação os
cumprimentos desta Comissão pela brilhante e inédita
iniciativa.Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradéce a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
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a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia - Biel Rocha.

ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM

15/4/2004
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fahim Sawan, Carlos Pimenta, Célio Moreira e Neider Moreira,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Vice-Presidente, Deputado Fahim Sawan, no exercício da Presidência
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Neider 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 debater a implementação do passe livre para os pacientes
portadores de doença renal crônica em terapia renal substitutiva, em
âmbito estadual. A Presidência comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Presidente do Conselho Municipal de
Saúde de Belo Horizonte, Sr. Cleber das Dores de Jesus, dando
ciência à Comissão da cópia da Resolução n° 131/2004, referente a
intenção da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais no
tocante ao fechamento do Hospital Galba Veloso; do Secretário
Adjunto de Fazenda de Belo Horizonte, Sr. Simão Cirineu Dias, dando
ciência à Comissão da situação do pagamento de valores devidos ao
Hospital Universitário São José, inscrito em restos a pagar, referente
ao exercício de 2002; da Chefe do Gabinete do Ministro da Saúde,
Sra. Regina Affonso de Carvalho, reportando ao Ofício n° 2.765/2003,
sobre providências para garantir o pleno funcionamento do Hospital
Regional de Almenara. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n os 1.390/2004, ao Deputado Neider Moreira;
1.429/2004, ao Deputado Carlos Pimenta; 1.359 e 1.427/2004, ao
Deputado Ricardo Duarte, e 1.434/2004, ao Deputado Célio Moreira.
Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são
aprovados requerimentos dos Deputados Neider Moreira (2) ao
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Ministério da Saúde e à Comissão de Saúde da Câmara Federal»
solicitando a regulamentação imediata do limite máximo de densidde
de potência eletromagnética das torres de transmissão de sinal para
telefonia celular, uma vez que o atual limite estabelecido pela ANATEL
permite densidade muito alta, com possível comprometimento pata 
saúde da população, adotando-se o princípio de precaução, como j já é
feito em inúmeros países; Padre João, em que solicita audiência
pública para se discutir a situação da Santa Casa de Misericórdia de
Ouro Preto, que tem enfrentado graves problemas de atendimento aos
cidadãos de Ouro Preto e região a esse requerimento é apresentada
emenda pelo Deputado Carlos Pimenta para se ampliar a discussão
para as diversas entidades filantrópicas de Minas Gerais prestadbras
de serviços públicos de saúde, convidando-se as demais Santas
Casas do Estado; Fahim Sawan em que solicita audiência pública
para se discutir a implantação do cartão - SUS em Minas Gerais, bom
os convidados que menciona; Jô Moraes em que solicita audiência
pública conjunta com a Comissão de Trabalho, tendo como finalidade
se debaterem acidentes de trabalho e doenças profissionais, com os
convidados que menciona; George Hilton em que solicita audiência
pública para a discussão do tema "Criação de Banco de Células de
Sangue de Cordão Umbilical em Minas Gerais"; Adelmo Careiro
Leão em que solicita audiência pública com a finalidade de se discutir
a situação clínica dos portadores de esclerose múltipla. A Presidência
destina essa parte da reunião a ouvir os seguintes convidados:r Srs.
Milton Soares Campos Neto, Presidente da Sociedade Brasileira de
Nefrologia - SBN-MG -; Luiz Carlos Pertence, Presidentê da
DORETRANS; Marcos Fontoura de Oliveira, Gerente de Coordenação
de Informação e Atendimento ao usuário da BRTRANS; Sras. Jbsely
Ramos Pontes, Promotora de Defesa da Saúde; Ana Ivanete dos
Santos, Procuradora de Justiça e Coordenadora do CAO-Saúde, do
Ministério Público; Sr. Luiz Felipe de Almeida Caram Guimarães,
Presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde -
COSEMS -, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Neider Moreira, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerâções
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, pela ordem acima
mencionada, para que façam suas exposições. A Presidência registra
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a presença do Sr. Estevam Aquino Viotti, médico do Hospital
Felício Rocho. 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, 27 de abril de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Neider Moreira -

Adelmo Carneiro Leão.
ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINARIA DA 15a LEGISLATURA, EM 22/4/2004

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Bonifácio Mourão, Gilberto Abramo, Dalmo Ribeiro Silva e Olinto
Godinho e a Deputada Maria Tereza Lara, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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.
Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. O Presidente informa que continua em discussão o parecer
sobre o Projeto de Lei n° 350/2003 que conclui pela antijuridicidade,
ilegalidade e inconstitucionalidade da referida matéria. Encerrada a
discussão, é aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, em que solicita o adiamento de votação. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucional idade, legalidade e juridicidade, no 1° turno, dos Projetos
de Lei n

o
s 1.466/2004 (relator: Deputado Gustavo Valadares);

1.480/2004 (relator: Deputado Bonifácio Mourão); 1.335/2004 com as
Emendas n os 1 a 5 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.426/2004
na forma do Substitutivo n0 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
em virtude de redistribuição) e 1.457/2004 com a Emenda n° 1
(relatora: Deputada Maria Tereza Lara, em virtude de redistribuição).
Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva,	em	virtude	de	redistribuição,	que	conclui	pela
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constitucional idade, legalidade ejuridicidade do Projeto de Lei not
1.350/2004 no 1° turno, com as Emendas n os 1 a 5, o Presidente
defere o pedido de vista da Deputada Maria Tereza Lara. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença :c105
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a pródma
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Maria Tereza Lara - Leonídio Bouças -

Gustavo Valadares.	 -
ATA DA 88 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSAO DE:

DIREITOS HUMANOS NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 158 LEGISLATURA, EM 27/4/2004

Às 9h115min, comparecem no Salão Paroquial da Igreja Matriz de
Pompéu os Deputados Durval Angelo, Roberto Ramos e Ahdré
Quintão (substituindo este ao Deputado Biel Rocha, por indicação da
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havôndo
número regimental, o Presidente, Deputado Durval Angelo, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado André Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater a exploração sexual de adolescentes no Municípió de
Pompéu. Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Durval Angelo (2), solicitando sejam ouvidas testemunhas
nesta reunião e seja mantido o sigilo de suas identidades, eseja
encaminhado ofício à Rádio Terra de Pompéu, pedindo-lhes cópia da
fita que contém as mensagens dos grupos de mães e educadoras de
Pompéu; André Quintão (2); solicitando sejam ouvidos nesta reunião
os pais das menores e os médicos que atenderam as adolescentes
vitimadas por exploração sexual em Pompéu; e seja solicitado ao
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança é do
Adolescente de Pompéu cópia da ata da reunião conjunta com o
Conselho Tutelar do mesmo município, em que foi propostá por
Helyzabeth Campos, em novembro de 2002, a realização de
campanha educativa e preventiva contra a exploração sexual de
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adolescentes em Pompéu. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre o tema proposto.
Registra-se a presença do Deputado Federal Luiz Albuquerque Couto,
membro da Comissão Mista de Exploração Sexual do Congresso
Nacional, da Deputada Federal Maria do Rosário Nunes, relatora da
CPI Exploração Sexual de Menores da Câmara dos Deputados; dos
Srs. Luiz Maurício Ohara Ramires, Promotor de Justiça da Comarca
de Pompéu; André Silvares, Promotor de Justiça da Comarca de
Morada Nova de Minas; Túlio Lamounier Barbosa, Superintendente da
Criança e do Adolescente da Subsecretaria de Desenvolvimento
Social e Esportes - SEDESE; Lindon Batista Neves, Delegado
Regional de Segurança Pública da Comarca de Bom Despacho;
Rosimaire Cássia dos Santos, Delegada de Mulheres da Comarca de
Bom Despacho; Helyzabeth Kelen Tavares Campos, administradora
do jornal "Folha Regional de Pompéu"; Regina Célia dos Santos
Maciel Cordeiro, Professora da Escola Estadual D. Francisca de
Oliveira, de Pompéu; Jaina Rista Campos da Silva, advogada e ex-
Presidenta do Conselho Tutelar de Pompéu; e Adriano Alves da Silva,
pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, os quais são convidados
a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Angelo, como autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais. Logo após, 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, 28 de abril de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Biel Rocha: Mauro Lobo.	-

ATA DA 7a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA isa LEGISLATURA, EM 27/4/2004
Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Alberto Bejani e Rogério Correia, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva e Laudelino Augusto. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara
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aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater, em audiência pública, o desaparecimento de sacas de café
de propriedade de pequenos cafeicultores, sob a guarda de empresas
e cooperativas, em todo o Estado, especialmente na região Sul de
Minas, e a tratar de assuntos de interesse da Comissãõ. A
Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os convidados sobre
o assunto objeto da reunião. Registra-se a presença dos Srs. Geraldo
Antônio Dias Guimarães, Superintendente Regional em Exercício da
Polícia Federal em Minas Gerais, e José Maria Fonseca, Chefe' do
Núcleo de Inteligência da Policia Federal, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições, e ao público presénte.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 50712003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório	 Ii

De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em
questão visa declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Caminhos
da Liberdade n° 3.261, com sede no Município de Conselheiro
Lafaiete.

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

A entidade em tela é portadora de uma tradição apoiada nos
princípios da solidariedade humana e tem como objetivo a prática da
beneficência e o incentivo à instrução e à cultura.

Como doutrina, proclama o aspecto progressista associado ao
conceito evolucionista.

Em suas atividades, prioriza a filantropia como base de integração
das pessoas marginalizadas na sociedade.

Ao estabelecer a difusão dos princípios morais, da necessidade do
compromisso social e o comprometimento com o desenvolvimento
cultural e intelectual da comunidade, ela merece o reconhecimento
formal do poder público.

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

507/2003, em turno único.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2004.
Adalciever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.373/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
objetiva seja declarada de utilidade pública o Instituto Telemig Celular,
com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, em
obediência ao disposto no art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em causa, no cumprimento de seu propósito estatutário,

vem trabalhando de forma concreta para o desenvolvimento social no
Estado de Minas Gerais e no Brasil.

Realizando programas e projetos voltados para a infância e a
juventude, tem como orientação o que preconiza o Estatuto da
Criança e do Adolescente.

Apoiando outras entidades que têm o mesmo propósito, atua no
campo educacional, cultural, esportivo e de lazer.
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Financiando projetos com critério, tem contribuído para a

formação dos jovens, preparando-os desde a infância para tetem
condições reais de se inserirem na sociedade.

Portanto, é pertinente o poder constituído conceder o título 1 de
utilidade pública à entidade.

Conclusão	 IiDiante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.373/2004 em turno único.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.407/2004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De iniciativa do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Projeto de Lei n°
1.407/2004 pretende seja declarado de utilidade pública o Centro
Esportivo e Cultural de Capoeira Angola Cordão de Ouro - CECACO -,
com sede no Município de Uberaba.

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 õ art.
103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade ora examinada tem se destacado no referido município

entre as instituições dedicadas ao esporte, especificamente' na
preservação e na divulgação dos aspectos culturais, científicos e
sociais da prática da capoeira.

Seu objetivo é difundir e incentivar a prática da capoeira por meio de
campeonatos e torneios em geral, proporcionando orientação relativa
aos melhores métodos para sua prática e seu desenvolvimento.

Para alcançar suas metas, organiza cursos especiais para
candidatos a professores e mestres; mantém biblioteca, videoteca e
discoteca especializadas; participa de sessões, conferências,
congressos e seminários.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do ,1titulo
declaratório de utilidade pública.	 11
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Conclusão

Diante do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.40712004 em turno único.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2004.
Adalciever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.427/2004

Comissão de Saúde
Relatório

De iniciativa da Deputada Cecília Ferramenta, o Projeto de Lei n°
1.427/2004 pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
Reviver de Assistência e Reintegração Social a Toxicômanos e
Alcoólatras de Ipatinga, com sede nesse município.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1.
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva,
conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade tem por objetivo prevenir o uso indevido de drogas,

apoiando, promovendo e reintegrando na sociedade as pessoas
carentes, viciadas ou drogadas, despertando-lhes o sentido da vida.

Além das atividades exercidas dentro de seu estabelecimento,
promove palestras e conferências para maior divulgação dos
malefícios decorrentes do uso de drogas.

Realiza, também, importante trabalho de orientação e
esclarecimento à sociedade e aos familiares sobre a conduta que se
deve adotar para com as pessoas viciadas.

O tratamento de recuperação do paciente é ministrado por um
período mínimo de nove meses, podendo prolongar-se por mais três,
conforme a avaliação da coordenação da referida Associação.

Tais iniciativas a tornam merecedora do título declaratório de
utilidade pública.

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

1.427/2004 em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 29 de abril de 2004.
Ricardo Duarte, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.428/2004

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o Projeto de Lei n°
1.428/2004 pretende declarar de utilidade pública a Fundação Cultural
e Educativa Cônego João Parreiras Vilaça - FCJPV -, com sedà no
Município de Carmo do Cajuru.

Preliminarmente foi a matéria encaminhada à Comissão: de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1.
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva,
conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Fundação Cultural e Educativa Cônego João Parreiras Vilaça,

fundada em 13/11197, possui como finalidade precípua defender a
democratização das informações de interesse da comunidade.Além
disso, apóia as ações solidárias, cooperativas e não partidárias
voltadas para a cultura, a educação e a filantropia.	 ii

Para alcançar suas metas, cria, implanta e administra um sistema de
informação junto aos meios de comunicação de Carmo do Cajúru e
adjacências, buscando o aperfeiçoamento qualitativo da produção
jornalística e cultural, a redução de custos de produção e transmissão
e a agilidade nas mobilizações de interesse civil.

Portanto, a entidade de que trata o projeto em tela merece o título
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.428/2004 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2004.
Gil Pereira, relator.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No
1.443/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório

De iniciativa do Deputado Domingos Sávio, o Projeto de Lei n°
1.443/2004 pretende seja declarado de utilidade pública o Clube de
Melhor Idade Vida Nova, com sede no Município de Divinópolis.

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por :sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Clube da Melhor Idade Vida Nova é uma entidade civil sem fins

lucrativos. Possui como objetivo congregar pessoas com idade igual
ou superior a 50 anos, por meio da promoção de programas e
reuniões sociais de caráter recreativo; espetáculos artísticos e
culturais; eventos esportivos e de lazer; viagens.

Com essas iniciativas, busca o bem-estar psicológico, físico e a
realização pessoal dos seus associados, proporcionando-lhes
melhoria na qualidade de vida.

Por tais considerações, é justo e oportuno outorgar-lhe o título
declaratório de utilidade pública.

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

1.443/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2004.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.452/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Eugenópolis, com sede nesse município.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, em
obediência ao disposto no art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação

rs
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A instituição em tela, inteirada do compromisso que caracterizaJ
todas as APAEs, desenvolve trabalho em prol dos excepcionais, bom
repercussões na sociedade.

Visando a protegê-los e inseri-los no contexto social, zela pelos seus
direitos. Para levar avante suas diretrizes, absorve o trabalho
voluntário de cidadãos envolvidos ou interessados na causa do
excepcional.

Com suas iniciativas, em parceria com o poder público e com a
iniciativa privada, a APAE de Eugenópolis estabelece condições reais
de habilitação para essas pessoas especiais; portanto, considerando o
papel desempenhado pela instituição, o título de utilidade pública
emoldura o trabalho que tem desenvolvido.

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

1.452/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2004.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.458/2004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em
epígrafe pretende seja declarado de utilidade pública o Aflético
Futebol Clube, com sede no Município de Santo Antônio do
Aventureiro.

A proposição 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 o
projeto, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De conformidade com o art. 1° de seu estatuto, o Atlético Futebol

Clube é uma sociedade civil, que, sem distinção de nacionalidade,
culto ou sexo, congrega seus sócios com o fim específico de
proporcionar-lhes a difusão do civismo e da cultura física.

Com efeito, promove competições em diversas modalidades
esportivas amadorísticas, bem como a construção de quadras
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poliesportivas, vestiários e outras instalações que propiciem a
prática do esporte, do lazer e possibilitem eventos diversos.

Assim, a entidade propicia a significativa parcela da população de
Santo Antônio do Aventureiro momentos de lazer e de prática
desportiva, o que a torna merecedora do pretendido título declaratório
de utilidade pública estadual.

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

1.458/2004.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2004.
Sidinho do Ferrotaco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.459/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Zé Meia, o Projeto de Lei n° 1.459/2004
pretende seja declarada de utilidade pública o Lar do Idoso Dionísio
Souza Santos, com sede no Município de Santa Vitória.

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

Fundamentação
O Lar do Idoso Dionisio Souza Santos, fundado em 1990, é uma

entidade beneficente e sem fins lucrativos.
Suas ações são pautadas pelas atividades de assistência social

dirigidas às pessoas idosas, buscando confortá-las espiritualmente e
amenizar suas dificuldades materiais.

Para atingir suas metas, acolhe em regime de internato os que
inspiram maiores cuidados, oferecendo-lhes assistência médica,
odontológica, higiene pessoal, vestuário e alimentação.

Dessa maneira, procura propiciar aos seus assistidos uma vida mais
digna.

Em virtude do alcance de sua obra, ele se torna merecedor do título
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n0

1.459/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N° 64/2003

Comissão Especial
Relatório

Subscrita por 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais e tendo como primeiro signatário o Deputado João
Bittar, a proposta de emenda à Constituição em epígrafe visa a
acrescentar parágrafo ao art. 225 da Constituição do Estado.

Publicada em 13/11/2003, a matéria foi encaminhada a esta
Comissão Especial para receber parecer, nos termos da alínea 'a' do
inciso 1 do art. 111 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe visa a alterar o § 30 do art. 225 da

Constituição do Estado, que assegura aos maiores de 65 anos de
idade a gratuidade nos transportes coletivos urbanos, de forma a
garantir o beneficio aos maiores de 60 anos.

A Constituição da República dispõe, em seu art. 230, que "a família,
a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas,
assegurando sua participação na comunidade, defendendo: 1 sua
dignidade e seu bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida'. De
acordo com o § 20 do referido dispositivo, aos maiores de 65 adios é
garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

A Lei Federal n° 10.741, de 1 0/10/2003, que dispõe sobre o Estatuto
do Idoso e dá outras providências, estabelece, em seu art. 3°, que é
obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público
assegurar aos idosos, com absoluta prioridade, a efetivação do direito
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e
à convivência familiar e comunitária. A garantia de prioridade
compreende, entre outros benefícios, o atendimento preferêncial
imediato e individualizado nos órgãos públicos e privados prestadores
de serviços à população e a preferência na formulação e na execução
de políticas sociais públicas específicas.
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Ainda, de acordo com o art. 39 da mencionada norma, "aos

maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes
coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços
seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços
regulares", conforme já disposto no art. 230 da Carta da República.
Para ter acesso à gratuidade, o idoso deve apresentar qualquer
documento pessoal que comprove sua idade. No caso das pessoas
que tenham entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local
dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de
transporte coletivo urbano.

O art. 1° da Constituição Federal estabelece que a República
Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados,
municípios e do Distrito Federal. O art. 18 da mencionada norma
preconiza que a organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito
Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos dessa
Constituição. Ensina o professor Hely Lopes Meirelies que "autonomia
é prerrogativa política outorgada pela Constituição a entidades
estatais internas (Estados membros e municípios), para compor o seu
governo e prover a sua administração segundo o ordenamento jurídico
vigente (CF, art. 18). É a administração própria daquilo que lhe é
próprio". Assim sendo, afirma o autor que a autonomia não é poder
originário, e sim prerrogativa política concedida e limitada pela Carta
Federal. Ao Estado membro e ao município a autonomia é assegurada
constitucionalmente "como um direito público subjetivo de organizar o
seu governo e prover a sua administração, nos limites que a Lei Maior
lhes traça"(Direito Municipal Brasileiro, 6a edição atualizada. São
Paulo: Malheiros Editores, 1993, p. 80 e 81).

Os incisos 1 e V do art. 30 da norma constitucional federal dispõem,
respectivamente, que compete aos municípios legislar sobre assuntos
de interesse local e organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local,
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial.

Assim, de acordo com o exposto, trata a proposição em análise de
medida que não pode prosperar. A regra estabelecida no § 3° do art.
230 da Constituição Federal limitou a autonomia municipal para dispor
sobre a matéria, sendo que somente a norma constitucional federal
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poderia fazê-lo. O comando contido no art. 225 da Constituição
mineira, que repete o ordenamento jurídico estabelecido na Carta da
República, é desnecessário para a validade da regra contida no já
mencionado § 30 do art. 230 e não possui o condão de excepcionar o
princípio da autonomia municipal. Assim sendo, a norma
constitucional estadual não pode alterar a idade estabelecida na
Constituição Federal para o exercício da gratuidadê no transporte
coletivo urbano, cabendo ao município legislar sobre o tema, no caso
das pessoas que tenham entre 60 e 65 anos, como previsto no art. 39
do Estatuto do Idoso.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de

Emenda à Constituição n° 64/2003.	 .1

Sala das Comissões, 28 de abril de 2004.
Maria Tereza Lara, Presidente - Célio Moreira, relator - Arlen

Santiago.
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA IA

CONSTITUIÇÃO N° 69/2004
Comissão Especial

Relatório
De autoria de um terço dos membros da Casa e tendo domo

primeiro signatário o Deputado Ricardo Duarte, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 69/2004 pretende acrescentar parágrafo
único ao inciso XVI do ai. 198 da Constituição do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/3/2004, foi a matéria
distribuída a esta Comissão Especial para receber parecer,! nos
termos do art. 111, inciso 1, alínea "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Essencialmente, a proposta em epígrafe quer garantir ao aluno

regularmente matriculado na rede pública de ensino atendimento
prioritário no âmbito do Sistema único de Saúde - SUS.

A forma escolhida para veicular a matéria contraria a técnica
legislativa. Tal fato, contudo, não constitui barreira para sua
aprovação. Principalmente porque, a rigor, há formas de sanar os
problemas redacionais apresentados.

Não há como negar que, do ponto de vista jurídico-formal, possui o
Estado competência para dispor sobre proteção e defesa da saúde,
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respeitadas as normas gerais federais, conforme se infere da
leitura do inciso XII do art. 24 da Carta Política de 1988.

No Brasil, o atendimento à saúde é realizado mediante uma rede
regionalizada e hierarquizada, que constitui um sistema único, do qual
participam as três esferas de poder da Federação. Num primeiro
plano,: a disciplina jurídica se dá por meio de normas gerais federais,
justamente para que se resguarde a unidade desse sistema.

Merece encômios a intenção do autor da matéria. Premiar o aluno
da escola pública é fato imperativo nos dias de hoje. Devemos,
contudo, encontrar outras formas de premiação que não coloquem o
Estado Federado como agente exorbitante de sua área de ação.
Disposições normativas como a que se examina, que estabelecem
uma ordem prioritária de atendimento, devem ser tratadas pela via das
normas gerais, de competência da União, não só por uma questão de
uniformidade de tratamento, mas, sobretudo, por observância ao
princípio constitucional da isonomia. Não faz sentido o Estado ou
município conceder prioridade de atendimento que a União não
concede e vice-versa. O sistema público de saúde, repita-se, é único.

Por sua vez, o conteúdo da proposição, a prioridade que ela
pretende estabelecer, desafia o texto constitucional, já que assim
dispõe o art. 196 da Constituição da República:

"Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (grifo
nosso).

É verdade que se deve entender o referido dispositivo no contexto
da Constituição de 1988. Embora se diga que o atendimento no
âmbito do SUS deve ser universal e igualitário, é possível priorizar o
atendimento em situações emergenciais, plenamente justificáveis.
Afinal de contas, um dos valores constitucionais de maior relevo é o
princípio da igualdade real, que impõe sejam situações distintas
tratadas diferentemente. Desigualar os desiguais é a forma mais justa
de se praticar a isonomia.

No entanto, no caso em análise, é difícil justificar um tratamento
prioritário para alunos matriculados em escolas públicas. Por mais que
a intenção seja relevante, é notório que, em matéria de saúde,
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prioridade se concede a quem demanda atendimento urgente,
àquele cuja vida está em risco ou, ainda, a quem não pode custear
despesas de saúde nem valer-se do atendimento médico-hospitalar
privado.

E preciso, pois, haver muita prudência na criação de benefícios
setoriais, sob pena de se criar uma discriminação às avessas, 11 um
favorecimento injustificável, que contraria o princípio constitucional da
igualdade, podendo, até mesmo, ser entendido como privilégio.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de

Emenda à Constituição n° 69/2004.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2004.
Ana Maria Resende, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Mauro Lobo - Manha Campos (voto contrário).
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°565/2003

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, a proposição em análise
dispõe sobre a Política Estadual de Estímulo à Construção de
Barragens e de Desenvolvimento Econômico das Regiões dos Vales
do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as
Emendas n

o
s 1 e 2, que apresentou. A Comissão de Meio Ambiente e

Recursos Naturais opinou pela aprovação da matéria com a Emenda
n° 1 e pela rejeição da Emenda n° 2; e acrescentou a Emenda no 3.
Por força de requerimento aprovado em Plenário no dia 15/1 0/20 Q3, a
proposição vem, agora, a esta Comissão a fim de receber parecer
para o 1° turno, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto em tela dispõe sobre a política de estímulo à construção

de barragens e de desenvolvimento econômico das regiões dos pales
do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas. Visa a combater
os efeitos da seca, melhorar a oferta de água no semi-árido mineiro e
promover o desenvolvimento econômico e social das regiões
referidas. Ao Estado incumbe dar suporte técnico, financeiro e
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operacional aos municípios que desenvolvam ações, projetos e
programas de construção de barragens e de uso múltiplo e
sustentável das águas.

Conforme dita o art. 4 0 do projeto, o Estado deve criar programas,
instituir projetos e grupos técnicos em articulação com a sociedade
civil organizada, abrir linhas de crédito e conceder, incentivos fiscais,
realizar obras de infra-estrutura, incentivar o cooperativismo, bem
como consignar dotação orçamentária específica.

A matéria em exame foi discutida pela Comissão de Meio Ambiente
e Recursos Naturais, que ouviu representantes das seguintes
instituições: RURALMINAS, COPASA-MG, CODEVASF, CEMIG, IEF,
EMATER-MG e IGAM. Contou-se, ainda, com a presença de Prefeitos
e Vereadores de municípios localizados na região. Os convidados, de
maneira geral, reconheceram a necessidade de projetos e de maior
alocação de recursos para melhoria da oferta de água no semi-árido.
Enfatizaram também a falta de programas para construção de
pequenas barragens e tanques de contenção para retenção das
águas pluviais.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou as Emendas n os 1 e 2. Posteriormente, a Comissão de
Meio Ambiente e Recursos Naturais emitiu parecer quanto ao mérito e
opinou pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que substitui os
nomes dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri pela expressão
Nordeste de Minas, e opinou também pela rejeição da Emenda n° 2,
que objetiva suprimir o art. 40 , por considerar excessivamente rigorosa
a alegação de que as diretrizes programáticas para a ação do Poder
Executivo estariam já abrangidas por normas constitucionais e legais
vigentes. A nosso ver, a supressão do art. 4 0 prejudicaria a
compreensão da futura lei em relação ao papel do Estado no
desenvolvimento harmonioso de uma política destinada à construção
de barragens.

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais propôs, ainda, a
Emenda n° 3, que acrescenta parágrafo ao art. 20, o qual torna
prioritárias as ações de contenção das águas pluviais e prevê a
implantação de microbarragens, 'barraginhas" ou tanques,
respeitadas as opções técnicas e de localização mais viáveis da
política de estímulo à construção de barragens no Norte e Nordeste
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de Minas. Sabemos da importância que teria um programa para a
construção de barragens com a finalidade de melhorar a ofertd de
água nas regiões mencionadas, o qual estimulasse, ainda, as ações e
metas de conservação das águas pluviais. Com  uma precipitação
razoável, acima de 800mm por ano, as águas dessas regiões escoam
para cursos de água e não têm o devido aproveitamento. A
construção de pequenas barragens ou tanques poderia ser uma
solução adequada para retê-las e contribuir, inclusive, para a
recuperação das nascentes, por propiciar maior reabastecimento:l dos
lençóis freáticos.

Tais iniciativas, destinadas a beneficiar as porções mais pobredo
Estado, como os vaies do Jequitinhonha e do Mucuri, merecem todo o
nosso apoio. Julgamos pertinente o estabelecimento de diretrizes para
a ação do Governo, que poderá, por meio dos projetos estruturantes
estaduais, promover a integração e ação conjunta de órgãos públicos,
a exemplo da EMATER-MG, IDENE, RURALMINAS e outro, e
priorizar os diversos programas que intentem beneficiar a qualidade
de vida das populações do Norte e Nordeste de Minas. A proposta em
exame seguramente contribui para delinear a política estaduál de
combate aos efeitos das secas e de melhoria da oferta de ágda no
semi-árido mineiro.

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

565/2003 no 1° turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e a Emenda n° 3, da Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais; e pela rejeição da Emenda n°2.

Sala das Comissões, 27 de abril de 2004.
Gil Pereira, Presidente - Doutor Viana, relator - Padre João Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA O V TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.075/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em exame, dos Deputados Maria Tereza Làra e
Weliton Prado, define a composição do Conselho Estaduál de
Educação e estabelece a realização da Conferência Estadual de
Educação.

A Comissão de Constituição e Justiça perdeu prazo para emitir seu
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parecer. A Comissão de Administração Pública opinou pela sua
aprovação na forma original. Vem a proposição agora a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei n°

4.024/61, determinou a criação dos atuais Conselhos Estaduais de
Educação, os quais deveriam ser constituídos segundo o art. 10, "com
membros nomeados pela autoridade competente, incluindo
representantes dos diversos graus de ensino e do magistério oficial e
particular, de notório saber e experiência, em matéria de educação". A
partir do comando legal, instalou-se o Conselho Estadual de
Educação de Minas Gerais, em 12/1/63, por intermédio do Decreto n°
6.659, de 24/8/62.

O CEE é órgão autônomo, com a composição, a finalidade e a
competência atualmente estabelecidas pela legislação federa
Constituição Estadual e pela Lei Delegada n° 31, de 28/8/85. E
constituído de 24 membros, nomeados pelo Governador do Estado,
mantido o princípio originário de a escolha dos membros dever ocorrer
entre pessoas de notório saber e experiência em matéria de
educação.

Nos seus mais de 30 anos de funcionamento o Conselho Estadual
de Educação elaborou um corpo de normas que abrange toda a
estrutura de ensino do Estado, em seus diversos níveis, e que se acha
consubstanciado em cerca de 450 Resoluções. Por meio de
aproximadamente 20 mil pareceres, apreciou os mais variados
assuntos de ordem educacional, interpretando a legislação,
estabelecendo critérios para as diferentes atividades educativas,
autorizando e reconhecendo o funcionamento de escolas, cursos,
faculdades e universidades, determinando diligências, orientando,
fiscalizando, supervisionando estabelecimentos de ensino e
assessorando a administração estadual em matéria de sua
competência. Ao CEE cabe ainda aprovar o Plano de Aplicação de
Recursos da Quota Estadual do Salário Educação - QESE.

São, portanto, de natureza predominantemente técnica as
atribuições conferidas àquele colegiado. Na educação, como nos
demais campos de decisão, é necessária a existência de um eixo de
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deliberações que só podem ser tomadas de maneira adequada à
luz de uma série de conhecimentos específicos por quem possua, ao
mesmo tempo, um sólido conhecimento acadêmico e destadada
experiência de atuação profissional.

Portanto, repensar a composição de um órgão da importância do
Conselho Estadual de Educação é uma tarefa de elevados
comprometimento e responsabilidade. Se, por um lado, devei ser
preservada a prerrogativa do Chefe do Poder Executivo de escolher -,
para órgão que integra a administração pública sob 'Isua
responsabilidade -, os perfis conforme as diretrizes técnicas e políticas
do seu governo, por outro, já vemos consolidada a práxis de qup as
políticas sociais devem incorporar a mobilização e a participaçãõ de
todos os setores envolvidos, promovendo, assim, o avanço do
processo de democratização da tomada de decisões.

Dessa forma, o compromisso com a eqüidade coloca demandas
para a organização e a gestão do sistema educativo. Na origern da
organização da educação, tivemos como base uma educáção
homogênea, pois herdamos um sistema educativo organizado para a
homogeneidade. Hoje em dia, há uma tendência de transformação.
Frente às demandas da atualidade é adequado perguntar-se' que
modelo de organização corresponde a um sistema educativo.l que
responda à diversidade.

A legitimidade do caráter deliberativo dos Conselhos de Educação
enfatiza a necessidade de publicizar o debate que ocorre no seu
interior e a importância do funcionamento de espaços mais abertos e
plurais, que possam servir de instâncias críticas em relação a essas
deliberações. Com a abertura dos Conselhos à participação de grupos
representativos dos vários segmentos educacionais, não se 'quer
substituir o Estado nem retirar-lhe as responsabilidades básicas, ! mas
torná-lo mais permeável e sensível à lógica da sociedade e da
cidadania.

São complementares, portanto, as duas vertentes citadas: a de
preservar a prerrogativa do Poder Executivo de formular a política
educacional para o Estado, uma vez que se acha legitimarnente
investido dessa responsabilidade; e a de incorporar a participação dos
vários segmentos sociais interessados na formulação dessa política.
Dessa forma funciona o Conselho Nacional de Educação, que tem
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parte dos membros diretamente indicados pelo Presidente da
República e a outra parte mediante consulta a entidades da sociedade
civil relacionadas à área de educação.

Consideramos recomendável esse paralelismo, pois as instâncias
responsáveis pela elaboração das políticas educacionais nas diversas
esferas de governo devem estar intrinsecamente conectadas, haja
vista que os sistemas de ensino compartilham legislação, planos e
programas, fontes de financiamento. Além do que, no caso específico
do ensino superior, a grande maioria das instituições sediadas no
Estado de Minas Gerais estar subordinada às normas do Conselho
Nacional de Educação.

Propomos, assim, por meio do Substitutivo n° 1 ao projeto, que a
composição do Conselho Estadual de Educação consubstancie, de
modo mais equânime, a partilha de responsabilidades entre Estado e
sociedade pela condução das atribuições de um órgão que sabemos
ser de vital importância para o desenvolvimento da política
educacional no Estado.

Propomos, outrossim, que o formato da proposição seja alterado
com o objetivo de melhor adequá-lo à técnica legislativa.

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

1 .075/2003, n 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Define a composição do Conselho Estadual de Educação e

estabelece a realização da Conferência Estadual de Educação.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Conselho Estadual de Educação é órgão deliberativo,

normativo, consultivo e de fiscalização e tem por objetivo a definição
das diretrizes da educação no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Art. 2° - O Conselho Estadual de Educação é constituído por vinte e
quatro membros efetivos e doze suplentes, nomeados pelo
Governador do Estado dentre pessoas de notório saber e experiência
em matéria de educação, da seguinte forma:

- 50% (cinqüenta por cento) de seus membros serão de livre
escolha do Governador;

II - 50% (cinqüenta por cento) de seus membros serão nomeados a
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partir de listas a serem elaboradas por representações de
segmentos educacionais de Minas Gerais, entidades sindicais na área
educacional, entidades estudantis, representação de pais e
representações patronais.

§ 1° - A indicação e a nomeação serão específicas para uma das
câmaras do Conselho.

§ 20 - As entidades referidas no inciso II deste artigo serão definidas
em decreto, assegurado o direito de participação das seguintes
entidades:

- União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME

II - Sindicatos de professores;
III - Associações de professores;
IV - Associações de pais e mestres.
V - Associação das Fundações Educacionais de Ensino Superi4r de

Minas Gerais - AFFESMIG -;
VI - Fundações educacionais de direito público ou priVado,

pertencentes ao Sistema Estadual de Educação ou sob sua
supervisão;

Art. 30 - O mandato do Conselheiro é de três anos, permitida uma
recondução;

Parágrafo único - Ocorrendo perda de mandato, renúncia ou
afastamento definitivo de conselheiro até cento e vinte dias antes do
término de seu mandato, será convocado suplente.

Art. 40 - Os atos normativos do Conselho Estadual de Educação,
além dos previstos no art. 2 0 da Lei Delegada n° 31, de 28 de agosto
de 1986, com nova redação dada pelo art. 40 da Lei Delegada 105, de
29 de janeiro de 2003, que se refiram à organização, à avaliaçãoe ao
funcionamento do ensino, dependerão da homologação da Secrétaria
competente, na forma regulamentar.

Art. 50 - O Conselho Estadual de Educação participará da
Conferência Estadual de Educação promovida bienalmente pela
Secretaria de Estado de Educação.

Parágrafo único - A Conferência contará com a participação de
representantes de todos os segmentos educacionais e terá como
objetivo a sociabilização de experiências, avaliação da situação
educacional e a proposição de diretrizes para a educação no Estado.
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Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias contados da data de sua promulgação.
Art.70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os

arts. 3° e 4° da Lei Delegada n°31, de 28 de agosto de 1985.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2004.
Adalclever'Lopes, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator -

Leonídio Bouças - Weliton Prado - Ana Maria Resende.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.149/2003

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o Projeto de Lei n°
1.149/2003 dispõe sobre a apresentação de relatório ambiental, na
forma que especifica.

A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 9/10/2003 e
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Constituição e Justiça
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou.
Vem agora o matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, no 1° turno, nos termos do art. 102, inciso VIII, c/c o art. 188,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto autoriza o Ministério Público, os órgãos e as entidades

ambientais estaduais e municipais de meio ambiente a determinar que
os responsáveis por empreendimentos públicos e privados
considerados como efetivos ou potencialmente poluidores ou
degradadores do meio ambiente encaminhem relatório ambiental de
obras ou atividades, na forma, no prazo e nas condições
estabelecidas pelo poder público. O não-cumprimento da
determinação sujeitará o empreendimento à multa de 500
(quinhentas) a 50.000 (cinqüenta mil) UFEMGs, além de outras
sanções cabíveis.

Pela excelência de seus legisladores, o Estado de Minas Gerais
assumiu há muito, perante o cenário nacional, a vanguarda na
elaboração legislativa, sobretudo na legislação ambiental. São
exemplos a lei de política estadual do meio ambiente, precursora da
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lei de política nacional do meio ambiente, e a lei de política'
estadual de recursos hídricos de 1994, que claramente inspirou a lei
de política nacional de recursos hidricos, aprovada pelo Congresso
Nacional somente em 1997. A proposição em análise parece caminhar
na mesma direção e poderá ser um novo paradigma para a legislação
nacional, uma vez que o mecanismo nela previsto inova sem se valer
de malabarismos jurídicos.

O legislador mineiro tem sido profícuo na elaboração de leis que
salvaguardam o meio ambiente, mas não o é sem motivo. Em Minas
Gerais, as maiores riquezas são exatamente aquelas advindas da
exploração do meio ambiente, seja por meio da mineração de frro,
ouro, zinco, nióbio, bauxita, seja por meio da produção agropecuária,
atividade em que somos os maiores produtores em mais de .uma
especialidade, como a produção de leite e café. Essa exploração
intensa do meio ambiente tem nos trazido, além de grandes riquezas,
grandes dissabores, como os acidentes de Macacos, Cataguases e
Uberaba, entre outros. A Comissão Especial de Acidentes Ambiethtais,
criada em 2003 para estudar esses fatos, entendeu por bem, em seu
relatório final, propor algumas leis que ajudassem a minimizar o
impacto negativo dessas atividades econômicas no Estado. FUma
dessas leis alterou a Lei n° 10.627, de 1992, que dispõe sobre a
realização de auditorias ambientais, co-irmã da proposta que ora
analisamos, sob o ponto de vista de seus objetivos. Vale lembrar aqui
que essa importante lei de auditorias ambientais, apesar de paséados
12 anos de sua edição, não foi regulamentada pelo Executivo. Se o
tivesse sido, talvez pudéssemos ter evitado acidentes como os de
Macacos e Cataguases.

O projeto de lei sobre o qual estamos debruçados para dar parecer
guarda na simplicidade franciscana de sua forma e disposições sua
maior força, pois, ao se optar por um texto conciso e direto,
praticamente se impediu a oportunidade de interpretações dúbias de
seu conteúdo. Chama atenção, ainda, o fato de o próprio
empreendedor ser o responsável por fornecer os dados que a
autoridade solicitar. Cabe a consciência do empreendedor a escolha
entre dizer a verdade ou não. Esse procedimento, longe dê ser
permissivo, caminha na tendência nacional e internacional de buscar
maior responsabilidade social e ecológica das empresas, alé 1 m de
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vincular o empreendedor às informações prestadas, até mesmo
para efeitos legais, o que pode agravar sobremaneira a penalização a
ele imposta se ficar comprovado que omitiu, mentiu ou deturpou as
informações contidas em seu relatório.

Sendo assim, concordamos com a aprovação da proposição em
estudo, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
que altera o nome do relatório ambiental para relatório de avaliação de
risco ambiental. O projeto, se aprovado, poderá ser uma excelente
ferramenta de fiscalização dos empreendimentos considerados
efetivos ou potencialmente poluidores que já tenham recebido o
licenciamento ambiental e estejam em plena atividade.

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

1.149/2003 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2004.
Maria José Haueisen, Presidente - Leonardo Quintão, relator -

Wanderley Ávila - Doutor Ronaldo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.284/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Dinis Pinheiro, dispõe sobre a
proibição de cobrança em conta telefônica e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 5/12/2003, foi o projeto
distribuído preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que
não se manifestou em tempo hábil, vindo, agora, a esta Comissão,
para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do que dispõe o
art. 102, IV, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem o objetivo de vedar a cobrança dos

serviços de telefonia relativamente às ligações que não forem
incluídas na conta de consumo no prazo de 30 dias após sua
efetivação.

Dispõe o projeto, ainda, acerca da possibilidade de restituição em
dobro, por parte do consumidor, das quantias pagas em desacordo
com os termos da proposta, com correção monetária e juros legais.

Embora à primeira vista possa parecer uma medida salutar, que vai
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ao encontro dos interesses de milhares de usuários dos serviços
de telefonia no Estado, entendemos que, se aprovado o projeto,
poderá haver enormes controvérsias que dificultarão, ainda mais, a
vida dos consumidores.

Embora a proposta não tenha sido submetida à análise da Comissão
de :Constituição .e Justiça, torna-se importante lembrar qub a
prestação dos serviços de telefonia móvel e celular é disciplinada por
normas provenientes da Agência Nacional de Telecomunicações -
ANATEL.

A Lei n° 9.472, de 1997, ao dispor sobre o sistema de
telecomunicações, atribui competência à União, por intermédio do
órgão regulador, para organizar a exploração dos mencionados
serviços em todo o território nacional.

A ANATEL, por seu turno, ao regulamentar a prestação dos serviços
de telefonia fixa, editou a Resolução n° 85, em 30/12/98, cujo arit. 61
assegura à concessionária o direito de apresentar a cobrança ao
assinante no prazo máximo de 90 dias, prazo este que se estende a
150 dias, tratando-se de ligações de longa distância.

Os serviços cobrados após o prazo estipulado devem ser objeto de
negociação entre a prestadora e o assinante, segundo o parágrafo
único do mencionado dispositivo.

Constata-se, pois, que a aprovação do projeto em tela poderá criar
um conflito entre normas, restando claro que o Estado estaria a invadir
a seara de competência da União no que tange à regulamentação dos
serviços de telefonia.

Entendemos ser pertinente, pois, a rejeição do projeto em análise,
com o objetivo exclusivo de não gerar desgaste ainda maior para os
consumidores, que, diuturnamente, vêem-se às voltas com a baixa
qualidade na prestação dos serviços e, sobretudo, com
exorbitante das tarifas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto

1.284/2003
Sala das Comissões, 28 de abril de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Roberto Carvalho, relator -

Lucas - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.294/2003
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Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.294/2003

institui a carreira dos profissionais da educação básica do Estado.
A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar,

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
proposição com as Emendas n os 1 a 4, que apresentou.

A requerimento, o projeto foi encaminhado a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 183 e do art.
188, c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Pronunciar-se sobre matéria de tão relevante interesse social como

a instituição do plano de carreira dos profissionais da educação no
Estado é tarefa que requer desta Comissão análise percuciente e
responsável. Os efeitos da aplicação de uma norma de tal monta
repercutirão em um universo que abriga hoje mais de 4 milhões de
alunos, 120 mil docentes e quase 4 mil estabelecimentos escolares,
em números aproximados, segundo dados recentes do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP.

Dessa forma, a reflexão da Comissão de Educação deve perpassar
a matéria em todas as suas dimensões, abrangendo aspectos
históricos, políticos, legais e conceituais, propondo, também, alguns
encaminhamentos que possam fundamentar o aperfeiçoamento
posterior da proposição, seja durante a tramitação, seja na elaboração
das normas que irão complementá-la e possibilitar a sua
ope racionalização.

Após a promulgação da Constituição Federal, em 1988, direciona-se
o País para a descentralização dos recursos e serviços públicos, e a
sociedade brasileira é paulatinamente mobilizada para maior controle
social e participação no debate sobre o papel do Estado e as
competências dos entes federados. A Carta Magna inscreve , em seu
art. 206, V, a valorização dos profissionais do ensino, garantindo
planos de carreira para o magistério público, com piso salarial
profissional e ingresso exclusivamente por concurso público. Esse
dispositivo constitucional revela a tomada de consciência de amplos
setores da sociedade sobre a baixa qualidade da escola pública
oferecida à maioria dos brasileiros e a desvalorização profissional
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experimentada pelos professores na segunda metade do século'f
XX.

O processo de desvalorização do magistério coincide com a
explosão das matrículas no País. Em 1950, apenas 36% dos
brasileiros entre 7 e 14 anos tinham acesso à escola. A exclusão
social se dava pela não-absorção da maioria da população pelos
sistemas de ensino. Nas décadas posteriores, a taxa de escolarização
da população brasileira cresceu em ritmo intenso, chegando a 96%
em 1998. Esse crescimento foi conseqüência da industrialização e
urbanização aceleradas, resultantes da implantação do modelo de
desenvolvimento baseado na produção de bens de consumo duráveis
e bens de capital e da crescente pressão dos setores populares
urbanos por acesso aos serviços básicos, entre eles a educação.

A escola pública brasileira, que antes atendia basicamente à clásse
média, passou a incorporar os setores populares. Com  uma taxa de
escolarização na década atual de mais de 90%, firmou-se o
entendimento de que o principal problema da educação no País não
seria mais quantitativo, e sim qualitativo. Já que o acesso à escola
estavaestava assegurado à maioria, tratava-se de garantir a permanência
dos matriculados, o regresso dos que se evadiram e o sucesso
escolar de todos os estudantes. Como o incremento das matrículas
verificado nos últimos 40 anos não foi acompanhado por crescimento
proporcional de recursos públicos para a educação, as políticas nesse
período levaram os professores a atender a um número maior de
alunos, a multiplicar jornadas de trabalho e a receber salários cada
vez menores.	 iiAté a década de 50, o professor era recrutado nos setores sociais
médios, recebia formação sólida em escolas normais públicas
tradicionais e nas antigas faculdades de Filosofia, sendo remundrado
de acordo com os padrões dos estratos médios da sociedade. De lá
para cá, o professor passou a receber formação menos qualificada e
remuneração equivalente à dos demais trabalhadores com o mesmo
nível de escolaridade. Ocorreu, portanto, um processo' de
proletarização do magistério que, somada à deterioração das
condições dos prédios, equipamentos e materiais escolares, explica
por que a expansão quantitativa da escolarização no Brasil odrreu
sem garantia de qualidade. Em decorrência da modificação na
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composição social do magistério e de sua baixa remuneração, os
professores públicos estiveram presentes, a partir do final da década
de 70, ao lado dos demais trabalhadores, nas lutas sindicais contra o
arrocho salarial e na intensificação do movimento pela
redemocratização da sociedade. Entretanto, as lutas e greves
realizadas nos anos 80 não conseguiram mudar o processo de
desvalorização profissional dos professores.

No final da década de 80, cria-se um novo contexto no País,
marcado, em um primeiro momento, pelo estado democrático de
direito que emerge da Constituição Federal de 1988, e, em um
segundo momento, pela estabilização da economia, conquistada com
o Plano Real em 1994. Na educação, esse período coincide com o fim
do ciclo de crescimento das matrículas no ensino fundamental. Após a
Constituição de 1988, passa-se a compreender a valorização
profissional do magistério como condição "sine qua non" para a
garantia de um padrão de qualidade da educação pública no Brasil.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE -
entidade sindical que reúne os sindicatos estaduais representativos

dos servidores da educação básica pública de todo o País, participou
ativamente da redação do texto relativo à profissionalização do
magistério, que integra o Acordo Nacional aprovado na Conferência
de Educação para Todos, realizada em agosto-setembro de 1994, e
pela redação do Pacto pela Valorização do Magistério e Qualidade da
Educação, assinado em outubro do mesmo ano, documentos que
subsidiaram a elaboração da Lei n° 9.394, de 20/12/96, nova Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

A Lei n° 9.394, de 1996, retomando o texto constitucional, dispõe,
em seu art. 67, que os sistemas de ensino devem assegurar estatutos
e planos de carreira para o magistério público e define, nos seis
incisos do citado artigo, diretrizes que esses planos devem
concretizar.

A Lei n° 9.424, de 1996, que trata da implantação do Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério
- FUNDEF -, dispôs que os novos planos de carreira do magistério
deveriam ser apresentados pelos Estados e municípios no prazo de
seis meses, ou seja, até 30/6/97. O Supremo Tribunal Federal
concedeu,	em	30/6/97,	liminar	em	ação	direta	de
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inconstitucionalidade, suspendendo a vigência dos dispositivos
que determinavam prazo para elaboração desses planos.
Posteriormente, o Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei n°
10.172, de 2001, estabeleceu como meta: 'garantir a implantação,ljá a
partir do primeiro ano de vigência deste plano, dos planos de carreira
para o magistério, elaborados e aprovados de acordo com as
determinações da Lei n°9.424; de 1996, e a criação de novos planos,
no caso de os antigos ainda não terem sido reformulados segúndo
aquela lei. ( ... ) Garantir, igualmente, os novos níveis de remuneração
em todos os sistemas de ensino, com piso salarial próprio ( ... )".

Independentemente de se considerar ou não a obrigatoriedade de
cumprimento de um prazo, permanece a determinação, da
Constituição, da LDB e da Lei do FUNDEF, de promoção da
valorização dos profissionais da educação, pela garantia de planos de
carreira para o magistério público.

Na vigência da Lei n° 5.692, de 1971, os planos de carreira
elaborados entre o início dos anos 70 e o ano de 1996 caracterizam-
se por excessiva valorização do tempo de serviço como fator de
progressão na carreira. Embora combinado com merecimbnto,
desempenho e assiduidade, o tempo de serviço tem sido critério
predominante para a progressão salarial na maioria dos planos de
carreira do magistério ainda vigentes no País. Em Minas Gerais, a Lei
n° 7.109, de 1977, que contém o Estatuto do Pessoal do Magitério
Público do Estado e que dispõe concomitantamente sobre o plano de
carreira, estabelece como condição para a progressão a combinação
de tempo de efetivo exercício das funções do cargo e avaliação de
desempenho. Note-se, no entanto, que, no texto do dispositivd que
estabelece os requisitos a serem considerados na avaliaçãp de
desempenho, transparece a ausência de critérios objetivos pára a
aferição da qualidade do trabalho desempenhado pelo servidor.
Considera-se como condição principal estar em exercício na classe da
carreira, podendo ser considerados ainda outros requisitos, tais domo:
exercício de magistério em locais inóspitos, conclusão de cursos de
capacitação, publicação de trabalhos e o exercício de outras
atribuições de interesse da administração.

Uma carreira pressupõe a articulação entre desenvolvimento
profissional e progressão. Não existe carreira se as variações de
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remuneração são decorrentes apenas do tempo de serviço ou se
as atividades comprovadas em certificados são realizadas por mero
diletantismo, sem a correspondente melhoria da atuação profissional.
A necessária articulação entre profissionalização e progressão é o que
diferencia um plano de carreira de um simples plano de cargos e
salários, que não associa melhoria na remuneração a melhor
desempenho. Sendo a profissionalização do professor o princípio
básico para a progressão na carreira, a avaliação do desempenho, por
meio da qual são medidos os resultados de seu trabalho, deveria ter
maior importância do que os certificados de participação em ações de
formação continuada. Por outro lado, para a implementação de uma
nova concepção de progressão na carreira, é preciso que o Estado
assegure oportunidades de acesso a programas de educação
continuada a todos os profissionais do magistério em exercício, para
que o aperfeiçoamento profissional deixe de depender exclusivamente
de iniciativas individuais.

Como o plano de carreira que se pretende instituir tem por princípios
a formação continuada do profissional e o estabelecimento de normas
e critérios que priorizem, para fins de promoção e progressão na
carreira, o desempenho profissional e a formação continuada do
servidor, preponderantemente em relação ao tempo de serviço,
consideramos manifesta a intenção do Estado em assegurar a
qualidade da escola pública e valorizar de fato o profissional da
educação.

Alertamos, no entanto, ser imprescindível que dois pontos de
atenção estejam sob cuidadosa tutela do Estado nas normas a serem
editadas posteriormente: as que versarão sobre a remuneração e as
que regulamentarão a avaliação de desempenho específica para o
servidor do quadro da educação. Primeiramente, porque é necessário
vencer as resistências dos professores, das escolas e dos próprios
órgãos de educação à avaliação de desempenho, resistências
decorrentes de vários fatores, como a falta de objetividade dos
critérios até então utilizados, indicadores pouco confiáveis e baixa
repercussão na composição da remuneração do professor, em
comparação com o tempo de serviço e a certificação. Trata-se, na
verdade, de criar uma cultura da avaliação, com a participação de
todos os envolvidos no processo educacional, que faça parte do dia-a-
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dia das escolas e dos sistemas de ensino.

Em segundo lugar, cremos que privilegiar o mérito funcional sobre o
tempo de serviço é uma medida que certamente irá refletir
positivamente na qualidade do ensino e valorização dos profissionais
da educação, devendo-se, entretanto, ter em vista que a valorização
pressupõe que os padrões de remuneração da categoria sejam
condignos com a missão por ela desempenhada, de forma a fazer do
plano de carreira um efetivo instrumento de valorização profissional.

E necessário comentar aqui o sentido da abrangência lidas
categorias profissionais do plano de carreira ora analisado. A
expressão "profissionais da educação" é usada na proposição para
designar não somente os servidores do quadro do magistério, mas
também o pessoal de apoio técnico-administrativo.	 iiA nova LDB usa diferentes expressões para se referir ao pessoal da
área educacional. Ao dispor sobre as despesas com manutenção e
desenvolvimento do ensino (art. 71,Vl), refere-se a trabalhadores em
educação; ao dispor sobre os recursos humanos para a educàçâo
nacional (Título VI), refere-se aos profissionais da educdção,
utilizando os termos "docentes" (art. 62), "profissionais ara
administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação
educacional (art. 64) e magistério público" ao tratar dos planos de
carreira (art. 67).

Ao dispor sobre a subvinculação de recursos do FUNDEF para
remuneração de pessoal, a Lei n°9.424, de 1996, substituiu a palavra
"professores" (presente na Constituição Federal, art. 60, § 5 0, do
ADCT), por "profissionais do magistério no efetivo exercício de suas
atividades" (art. 7 0). Além disso, usa a palavra "professores" ao definir
a remuneração condigna como um dos objetivos dos novos planos de
carreira (art. 9,1). Por sua vez, a Resolução n° 3, de 1997, da Câfriara
de Educação Básica do CNE, define que integram o magistério os
profissionais que exercem atividades de docência e os que oferécem
suporte pedagógico direto a tais atividades, reproduzindd as
enumeradas na LDB (art. 64) e acrescentando a atividade de direção.

A Constituição Estadual utiliza os termos "profissionais do ensino" e
"magistério público" vinculadas aos princípios da valorização e da
garantia do plano de carreira (art. 195, VI).

Por fim, uma leitura sistêmica dos diversos termos utilizado s no
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ordenamento jurídico pode organizá-los em três conjuntos, entre
os quais se estabelece uma relação de inclusão. São eles:

- trabalhadores em educação: conjunto de servidores que atuam na
educação, nas instituições de ensino e órgãos da educação, em
atividades-fim ou atividades-meio necessárias ao funcionamento do
sistema de ensino; incluem o pessoal do magistério e de apoio
técnico-administrativo, como motoristas, vigias, serventes,
merendeiras, secretários de escola, assim como profissionais de nível
superior, por exemplo, bibliotecários, psicólogos e nutricionistas;

- profissionais da educação ou magistério: profissionais que exercem
a docência e as atividades de suporte pedagógico direto à docência;
incluem, portanto, os docentes e os profissionais de administração
escolar, supervisão, inspeção e orientação educacional;

- docentes: profissionais da educação no exercício do magistério em
sala de aula, sendo a palavra "professores" e a expressão
"profissionais do ensino", em alguns contextos, utilizadas como
sinônimo de docentes.

A nova LDB reflete um processo de transição de uma concepção
restrita de ensino para uma concepção mais ampla de educação. Por
essa razão, todos os que atuam no sistema de ensino são
considerados trabalhadores em educação. Uma política educacional
que visa à construção da escola de qualidade deve implementar
também ações de valorização dos demais trabalhadores em
educação, não integrantes do magistério, garantindo-lhes, da mesma
forma, oportunidades de formação inicial e continuada, remuneração
condigna e condições de trabalho adequadas. Em sintonia, portanto,
com os novos princípios que norteiam a educação está o que
pretende a proposição em estudo.

E preciso, no entanto, que a administração pública não se afaste do
principio de que a docência deve ser o foco de toda a atividade de
magistério, princípio este contido nas normas superiores, como já
exposto. Na organização do plano de carreira, na fixação da
remuneração e no estabelecimento de formas de incentivo à
valorização profissional não se deve permitir a existência de funções
ou cargos mais bem remunerados do que o cargo de professor no
patamar mais alto da carreira. Deve-se ter em mente, outrossim, que o
entendimento corrente é que os recursos vinculados à educação
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(FUNDEF, recursos reservados à manutenção e ad
desenvolvimento do ensino e salário-educação) permitem sua
destinação, no que concerne ao pagamento de pessoal, Iaos
profissionais da educação diretamente vinculados à atividade
pedagógica, ou seja: docentes e profissionais dedicados às atividades
de administração escolar, supervisão, inspeção e orientação
educacional.

Os mecanismos de evolução na carreira previstos no plano em
estudo são a progressão e a promoção. A progressão é a passa bem
do servidor público efetivo do grau em que se encontra para o grau
subseqüente no mesmo nível do cargo da carreira a que pertence.
Para a concessão da progressão, o servidor deve encontrar-se no
efetivo exercício de seu cargo, cumprir o interstício de dois anos de
efetivo exercício no mesmo grau e ter recebido duas avaliações
satisfatórias de seu desempenho individual, desde a sua progresão
anterior, nos termos em que dispuserem as normas legais pertinentes.
A promoção é a passagem do servidor público ocupante de cargo de
provimento efetivo de um nível para o imediatamente superior, na
mesma carreira a que pertence (diferentemente do acesso, forma de
promoção prevista no atual Estatuto do Magistério, Lei n° 7.109, de
1977, que consiste na passagem de uma carreira de professor.para
outra dela distinta). Na promoção, serão observados os seguintes
requisitos: encontrar-se no efetivo exercício do cargo, cumprir o
interstício de cinco anos de efetivo exercício, no mesmo nível, ter
recebido cinco avaliações satisfatórias de desempenho individual,
desde a promoção anterior, nos termos em que dispuserem as
normas legais pertinentes, e comprovar a titulação mínima exigida.

O modelo adotado para a evolução na carreira, de remuneação
baseada na titulação, é consoante com o disposto no art. 67 da •LDB,
que prevê progressão funcional, nos planos de carreira do magistério
público, baseada na titulação ou habilitação. A propósito da discssão
sobre a possível inconstitucionalidade da mudança de nível por
promoção suscitada na análise preliminar da Comissão de
Constituição e Justiça, trazemos aqui o posicionamento consignado
em documento do Ministério da Educação - Fundo de Fortalecimento
da Escola, o qual fundamenta a promoção por níveis em uma mpsma
carreira:
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"A mudança de nível em um mesmo cargo de professor não se

confunde com ascensão funcional, já declarada inconstitucional pelo
STF, a qual corresponde à mudança de um cargo para outro com
requisitos diversos de escolaridade. Na medida em que a LDB define
a formação de nível superior para o exercício da docência em
qualquer etapa da educação básica (inclusive como formação ideal
para a educação infantil e para as primeiras séries do •ensino
fundamental) o magistério caracteriza-se como uma atividade peculiar,
diferente de outras atividades que só podem ser exercidas por
profissionais com formação superior específica. ( ... ) E recomendável
que a organização da carreira do magistério contemple a integridade
do cargo de professor, por meio de mudança de nível e remuneração
por titulação, independentemente da área de atuação do docente.".
(Plano de carreira e remuneração do Magistério Público: LDB
FUNDEF, diretrizes nacionais e nova concepção de carreira. Mariza
Abreu ... [et.al.1 - Brasília: MEC, FUNDESCOLA, 2000.

Como as novas diretrizes nacionais recomendam a mobilidade e a
flexibilidade das atribuições do professor, que deve atuar em
diferentes níveis de ensino, e até o intercâmbio de funções docentes
com as atribuídas aos especialistas de educação, acreditamos ser
pertinente a flexibilização adotada no plano de carreira quanto às
possibilidades de atuação em diferentes níveis de ensino com
remuneração correspondente à titulação. A medida trará também, do
ponto de vista administrativo, soluções para problemas antigos e
atuais vivenciados na rede de ensino, como o elevado número de
professores excedentes, que, possuindo a habilitação necessária,
poderão lecionar em outros níveis de ensino e em disciplinas que não
as de origem de seu cargo.

Lembramos que o acesso está suspenso por determinação da
Secretaria de Estado da Educação, que acatou o Parecer n° 10.738,
de 10/10/99, da Procuradoria-Geral do Estado. Considerou-se, nas
razões do parecer, que a referida promoção conflita com o art. 37,
inciso II, da Constituição Federal por constituir provimento derivado.
Diante disso, cria-se uma dificuldade com relação à opção por
permanecer na carreira atual, garantida ao servidor, que não teria, "a
priori", a garantia da evolução vertical na carreira, ainda que mantidas
as disposições referentes ao acesso no Estatuto do Magistério. Por
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outro lado, o Projeto de Lei Complementar n° 52 pretende revoga
os dispositivos que garantem os mecanismos de evolução na carrira.
Acreditamos que a discussão sobre os efeitos dessa supressão na
opção facultada aos servidores por permanecer na carreira atual deva
ser objeto de discussão na Comissão de Administração Pública. •iJ

A proposição ora analisada não prevê formas de compatibilização da
nova carreira com as atuais gratificações percebidas pelos servidores
do magistério, como a Gratificação de Incentivo à Docência de
periodicidade bienal, criada pela Lei n°8.517, de 1984, a Gratificação
de Educação Especial, garantida no art. 169 da Lei n°7.109, de 1,977,
e a Gratificação por Curso de Pós-Graduação, estabelecida nd art.
151 da Lei n°7.109, de 1977, com redação dada pela Lei n° 11050,
de 1993. Os artigos do Estatuto do Magistério referentes às
gratificações de educação especial e por curso de pós-graduação não
são também objeto de revogação do Projeto de Lei Complementar n°
52, o que leva a concluir pela possível convivência das refehdas
gratificações com os mecanismos criados pelo plano de carreira que
se quer instituir.

Ao analisarmos essa questão nos aspectos de mérito, acreditamos
ser importante refletir, neste momento, acerca da conveniência de se
manterem gratificações com objetivos similares aos que fundamentam
a nova carreira, já que esta deveria centralizar as possibilidadds de
valorização do servidor em torno de procedimentos e critérios comuns.

As gratificações de regência de classe ou de atividadê de
magistério, como a Gratificação de Incentivo à Docência, apelidada de
"pó-de-giz", só podem ser entendidas no contexto de desvalorização
dos profissionais da educação, a qual gerou, entre outros mecanismos
de compensação, a fuga do professor da sala de aula, com o desvio
de função e das cessões para fora do sistema. Essas situa'ç'ões,
permitidas pela administração pública, explicavam-se, em outros
contextos, pela falta de pessoal para outras atividades necessárias ao
funcionamento da rede escolar e pela possibilidade de premiar alguns
integrantes do magistério com o desempenho de funções, em tese,
menos desgastantes . Em conseqüência, com dificuldade de impor o
cumprimento da função de docência, a administração pública terminou
por instituir gratificação com o objetivo de garantir a permanêndia do
professor na sala de aula, o que não corresponde ao conceito de
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gratificação, por constituir pagamento a mais pelo exercício de
atribuições próprias do cargo para o qual o servidor prestou concurso
público. Note-se que não se trata apenas de gratificação pela
permanência na sala de aula, mas, de forma mais geral, de
gratificação contra o desvio de função e a cessão. A gratificação de
educação especial, ao contrário, é o reconhecimento de que há de
fato um esforço adicional requerido do professor que atua nessa
modalidade de ensino. A manutenção da gratificação por curso de
pós-graduação representaria, por outro lado, um contra-senso, já que
o novo plano de carreira prevê ascensão profissional decorrente
justamente da titulação do servidor.

Dessa forma, esperamos que, na complementação normativa
posterior da nova carreira dos profissionais da educação - política
remuneratória e decreto de posicionamento -, não se perca o norte
almejado pelo legislador do projeto em análise, que é o de instituir
uma carreira comprometida com a valorização profissional dos
servidores dedicados à educação, por meio da determinação de
critérios homogêneos de evolução e de forma a evitar a dispersão
remuneratória, mantendo-se as gratificações que efetivamente
contribuam para a profissionalização e para garantia das condições
necessárias à gestão de pessoal.

Resta tecer alguns comentários sobre pontos específicos do projeto
que consideramos merecer revisão. O primeiro deles diz respeito ao
enquadramento do servidor nos casos de promoção. O § 3° do art. 19
estabelece que "o posicionamento do servidor no nível a que fizer jus
em decorrência da promoção de que trata este artigo se dará no
primeiro grau subseqüente ao valor do vencimento básico percebido
pelo servidor no momento da promoção.". Esse dispositivo, que se
refere à transição do servidor para nova carreira e pretende garantir a
não-redução dos vencimentos em razão de reposicionamento, requer,
a nosso ver, uma redação mais precisa. A redação original ainda
contém uma impropriedade, visto que os valores do vencimento
básico não se equivalem aos graus, mas, sim, há uma
correspondência entre eles. Como o dispositivo se reproduz em outros
projetos que instituem plano de carreira, recomendamos que seja
dado tratamento padronizado entre eles no momento oportuno.

Alguns pontos dos anexos também necessitam de uma revisão, a

rÀ'
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ser efetuada oportunamente, pois entre as tabelas de estrutura
das carreiras e de correlação (Anexos 1 e II) e as descrições dos
requisitos exigidos para o ingresso nas carreiras de que trata o art. 14
há pequenas discrepâncias. No caso do Assistente Técnico de
Educação Básica, por exemplo, é exigida, segundo o inciso IV do art.
14,;a formação em ensino médio técnico; na tabela de correlação 11.4,
a escolaridade do cargo na situação nova é ensino médio ou ensino
médio técnico.

Outro aspecto que consideramos que necessita ser reavaliado, é a
interrupção da contagem apenas para progressão, e não para a
promoção, no caso de licença para tratamento de saúde superior a
noventa dias ( 20 do art. 18). Essa diferenciação não faz sentido, :uma
vez que o argumento de não considerar o afastamento por um per'odo
mais longo de licença deveria valer obviamente para as duas fomas
de evolução na carreira.

Recomendamos que os pontos levantados sejam objeto de atenção
da Comissão de Administração Pública, à qual caberá a apreciação do
projeto em tela.

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

1.294/2003 no 1 1 turno, com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2004.
Adaiclever Lopes, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Sidinhb do

Ferrotaco - Ana Maria Resende.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.480/2004

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto em epígrafe, do Governador do Estado, estabelece
tratamento diferenciado e simplificado nos campos administrativo,
tributário, creditício e de desenvolvimento empresarial para a
microempresa, a empresa de pequeno porte e o empreendedor
autônomo - Simples Minas -, e dá outras providências.

Publicado em 2/4/2004, foi o projeto distribuído a esta Comissão,
para receber parecer quanto ao seu mérito, nos termos do disposto no
art. 188, c/c o art. 102, IV, 1", do Regimento Interno.

Fundamentação

WA
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A proposta em análise pretende reformular o programa Micro

Geraes, instituído pela Lei n° 13.437, de 30/12/99. Para tanto, adota
mecanismos de simplificação dos processos de escrituração fiscal,
institui a possibilidade de criação de inscrições coletivas com
estabelecimento fixo, como também a Nota fiscal Avulsa a
Consumidor Final, entre outras providências, que, em nosso
entendimento, vão ao encontro dos interesses dos microempresários,
dos proprietários de empresas de pequeno porte e também das
pessoas físicas que se encontram inseridas no mercado informal,

Uma das mais importantes alterações constantes do projeto diz
respeito à possibilidade de inserir na economia formal as atividades
desenvolvidas por pessoas que trabalham nos logradouros ou feiras,
como também aquelas que se dedicam ao artesanato, às artes
plásticas, à fabricação caseira de alimentos ou de roupas, as quais
receberam a denominação de empreendedores autônomos, nos
termos do projeto.

Deve ser enfatizado que as novas medidas consubstanciadas na
proposta em tela serão adotadas mediante opção voluntária do
contribuinte pelo novo sistema estabelecido, não havendo qualquer
imposição que possa, de algum modo, restringir as atividades que
atualmente são desenvolvidas por aqueles que militam nesse
segmento da economia mineira.

Os benefícios que serão estabelecidos pelo novo ordenamento
jurídico, notadamente no que diz respeito à eliminação dos
procedimentos burocráticos atualmente existentes, por certo farão
com que o modelo instituído pelo Simples Minas venha a ser
rapidamente absorvido pelos principais interessados na adoção das
medidas propostas.

No que tange aos empreendedores autônomos, vale enfatizar, a
proposta confere a este segmento da economia a possibilidade de
trabalhar regularmente, sem que para isso tenham de despender
vultosas somas no registro de empresas, na emissão de talonários ou
na adoção de inúmeras outras providências que, infelizmente,
dificultavam a inserção desses comerciantes ou industriais no
mercado formal.

Os benefícios que o novo programa de incentivo poderá trazer à
economia mineira são imensuráveis.

rs
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Num primeiro momento pode-se dizer que grande parte dos;
trabalhadores que atuam no mercado, à margem da economia formal,
passarão a ser tratados, pela lei, como empreendedores e, com isso,
terão a oportunidade de adquirir, comercializar ou fabricar produtos,
sem a pecha da clandestinidade.

Por outro lado, o poder público terá oportunidade de inserir, nos
seus quadros estatísticos, os dados relativos a uma grande
movimentação econômica que, infelizmente, não é computada.I em
razão da informalidade que permeia este setor da economia.

No que tange às relações de consumo, vale salientar o benefício
proporcionado aos adquirentes de produtos oferecidos no mercado
por empreendedores autônomos, no tocante à qualidade que é
assegurada pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O
adquirente do produto poderá reclamar de defeitos diretamente com o
comerciante, que passará a ter o seu endereço devidamente
cadastrado nos arquivos da Administração Fazendária.

Entendemos pertinente a formulação da Emenda n° 1, com o
propósito de inserir no contexto das microempresas, das empresas de
pequeno porte e dos empreendedores autônomos as entiddes
constituídas sob a forma associativa, segundo as disposições
constantes do novo Código Civil Brasileiro.

Acolheremos a sugestão da Deputada Lúcia Pacifico;, e
apresentamos a Emenda n° 2, que viabiliza a divulgação do Simples
Minas, objetivando levar as informações relativas às vantagens do
programa aos pequenos produtores e notadamente aos
empreendedores autônomos.

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

1.480/2004 com as Emendas n
o
s 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA N°1
Acrescente-se ao art. 170 seguinte inciso IV:
"Ari. 17-...
IV - as associações de produtores artesanais, de comerciantes

ambulantes e de pequenos produtores da agricultura familidr ou
garimpeiros que respondem solidariamente com seus associados
pelas obrigações decorrentes de operação por eles realizada, no que
couber".
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EMENDA N°2

Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Secretaria de Estado de Fazenda promoverá campanha

publicitária para divulgação dos benefícios e vantagens instituídos por
esta lei, incluindo:

- a elaboração de cartilha;
II - a publicação periódica da cartilha no órgão oficial de imprensa do

Estado;
III - a divulgação pela internet".
Sala das Comissões, 28 de abril de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Roberto

Carvalho.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.126/2003

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
Relatório

De autoria do Deputado Leonídio Bouças, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a exploração econômica do turismo nas regiões
de represas e lagos artificiais localizados no Estado.

Aprovado em 1° turno com as Emendas n° 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justiça, retorna a proposição a esta Comissão para
receber parecer de 2 0 turno. A redação do vencido, anexa, é parte
deste parecer.

Fundamentação
A proposição em tela visa não somente regulamentar a exploração

econômica do turismo nas regiões de represas e lagos artificiais do
Estado, como também estabelece requisitos de compatibilização para
o desenvolvimento sustentável dessas regiões.

O projeto dispõe ainda sobre os requisitos de prevenção da
degradação dos ecossistemas, os requisitos sociais, que determinam
o detalhamento das ações de prevenção da degradação que
repercutam nas tradições locais e o estabelecimento de regras de
visitação da área explorada, e os requisitos administrativos, com o
programa de capacitação e conscientização da população local para a
importância econômica e social do turismo sustentável e da
preservação da biodiversidade local.

O art. 40 da proposição estabelece que "compete à Secretaria de
Estado do Turismo, por meio da Empresa Mineira de Turismo -
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TURMINAS -, a licença para a implementação do projeto, bem
como a fiscalização de sua execução". Entretanto, durante o processo
de tramitação deste projeto, a TURMINAS, que era um órgão
operacional da estrutura da Secretaria do Turismo, foi extinta quando
da aprovação da lei que criou a Companhia de Desenvolvimentõ de
Minas Gerais - CODEMIG. Com isso, esse artigo do projeto tornou-se
inócuo, justificando-se sua supressão.

Posto isso, apresentamos a Emenda n° 1, no 2° turno, para sbnar
essa irregularidade, excluindo o art. 4 0 da proposição e renumerando
os demais artigos. Essa alteração não muda em nada os objetivds do
projeto. Além disso, o art. 6 0 dispõe o prazo de 90 dias para o Pkder
Executivo regulamentar a lei. Essa regulamentação estabelecerá]qual
órgão do poder público estadual ficará responsável pela concessão de
licença para a implementação de projeto de exploração turística , nas
represas e lagos do Estado e pela fiscalização de sua execução.'Não
houve, portanto, alteração significativa.

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

1.126/2003 na forma do vencido em 1 0 turno, com a Emenda n? 1, a
seguir apresentada.

EMENDA N°1
Suprima-se o art. 4°, renumerando-se os demais artigos.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia, relator - Biel Rocha.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°1.126/2003

Dispõe sobre a exploração econômica do turismo nas regiões de
represas e lagos artificiais localizados no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A exploração econômica do turismo nas regiões de represas

e lagos artificiais e naturais no Estado fica condicionada à aprovação
de projeto pelo órgão estadual competente.

§ 1°- Para a consecução do disposto nesta lei, incumbe ao Eõtado
promover a articulação com órgãos e entidades federais pára a
exploração econômica do turismo em represas e lagos artificiais e
naturais de domínio da União.

§ 20- O projeto de exploração econômica do turismo deverá cumprir

n
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as seguintes exigências:

- requisitos de compatibilização para o desenvolvimento
sustentável:

a) preocupação com a preservação da biodiversidade, configurada
em estudo que contemple a redução dos resíduos gerados, bem como
seu tratamento e destinação final;

b) projeção da capacidade de carga que um sítio possa suportar
sem provocar degradação do ecossistema;

c) estabelecimento de medidas que tenham como objetivo a
preservação da identidade cultural dos habitantes e da diversidade
natural da região;

d) definição de roteiros para visitação turística aos vários pontos de
atração e lazer, bem como o planejamento da circulação de pessoas
na área explorada;

II - requisitos de prevenção da degradação do ecossistema:
a) requisitos ambientais:
1 - definição da área e do espaço a ser utilizado;
2 - grau de fragilidade do ambiente;
3 - grau de sensibilidade das espécies animais em relação à

presença humana e a recursos da biodiversidade;
b) requisitos sociais:
1 - detalhamento das ações de prevenção da degradação que

repercuta nas tradições locais;
2 - estabelecimento das regras de visitação da área explorada;
c - requisitos administrativos:
1 - apresentação de caminhos em sistema de rodízio com a

orientação e administração dos visitantes;
2 - plano de controle do uso adequado dos recursos ou serviços

disponibilizados na área de visitação;
3 - programa de capacitação e estímulo à população local com

relação à importância econômica e social do turismo sustentável e da
preservação da biodiversidade.

§ 3° - O Poder Público Municipal acompanhará a elaboração do
projeto de que trata o "caput" deste artigo, sendo sua aprovação
requisito para concessão do alvará municipal.

Art. 20 - Os estudos técnicos de que trata o art. 1° deverão ser
elaborados por equipe multidisciplinar de profissionais habilitados
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inscritos nos competentes órgãos de classe.

Art. 30- O projeto de exploração econômica de que trata o art. 1°
será submetido à analise conjunta de técnicos das áreas de meio
ambiente e turismo, conforme dispuser a regulamentação desta lei.

Parágrafo único - A aprovação prévia, pelo município sede do
empreendimento, do projeto de que trata esta lei é requisito para sua
admissão junto ao órgão competente para a concessão da licõnça
para execução.

Art. 40 - Compete à Secretaria de Estado do Turismo, por mei p da
Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS -, a concessão da licença
para a implementação do projeto, bem como a fiscalização de sua
execução.	 :11

Parágrafo único- A fiscalização da execução do projeto poderá ser
realizada por meio de parceria com o município sedet do
empreendimento.

Art. 50 - Os custos da elaboração e execução de projeto conforme o
disposto nesta lei poderão ser financiados com recursos do Fundo de
Assistência ao Turismo - FASTUR.

Art. 60 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 23512003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 235/2003, de autoria do Deputado Doutor Viana,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de lngaí o imóvel
que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 23512003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de trigal 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
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Ingaí o imóvel de propriedade do Estado constituído de um
terreno e respectivas benfeitorias, com área de 621M 2 (seiscentos e
vinte e um metros quadrados), situado na Av. Aureliano Souza Pinto,
s/n°, naquele Município, registrado sob o n° R-2-937, a f Is. 241 do livro
2-6, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itumirim.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento e à ampliação do Posto de Saúde Arthur
Teodoro Leite.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao património do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.200/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.200/2003, de autoria do Governador do

Estado, que altera o art. 85 da Lei n° 13.317, de 24 de setembro de
1999, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.200/2003
Altera o art. 85 da Lei n° 13.317, de 24 de setembro de 1999, que

contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O 'caput" do art. 85 da Lei n° 13.317, de 24 de setembro de

1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 85 - Os estabelecimentos sujeitos ao controle e à fiscalização

sanitária terão alvará sanitário expedido pela autoridade sanitária
competente, municipal ou estadual, conforme habilitação e condição
de gestão, com validade de um ano a partir de sua emissão, renovável
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por períodos iguais e sucessivos, devendo sua renovação seta
requerida no mínimo cento e vinte dias antes do término de sua
vigência.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de abril de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz.
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