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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 6 DE JANEIRO DE 2004

ATAS

ATA DA 87a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 18/12/2003
Presidência do Deputado Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - ta Ata; discurso do
Deputado Irani Barbosa; aprovação - 2 Parte (Ordem do Dia):
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Chico Simões; discursos dos Deputados
Weliton Prado e Rogério Correia; questão de ordem; suspensão e
reabertura da reunião; aprovação do requerimento - Discussão, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 871/2003; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1 - Prosseguimento da discussão, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 1.083/2003; apresentação do Substitutivo n° 3 e das
Emendas nos 7 a 38; encerramento da discussão; encaminhamento do
projeto com o substitutivo e com as emendas à Comissão de
Fiscalização Financeira - Suspensão e reabertura da reunião -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mau ri 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 Carlos Andrada - Antônio Júlio -
Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - 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 - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonidio
:Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Maria OUvia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia -
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Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 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.

i a Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Em discussão, a ata.
Com a palavra, para discuti-Ia, o Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, fiz uma viagem ontem a
Maceió. Cheguei e estou desentrosado do andamento dos trabalhos
da Casa. Antigamente, víamos os "lobbistas" da FIEMG, do
SINDUSCON entrar na sala da Liderança da Maioria. No entanto, vi
hoje o Pedro Parizzi, Presidente do sindicato dos cartórios, entrando
na sala da Liderança da Maioria. Mudou a liderança de alguma coisa?
Está acontecendo alguma coisa importante. O Lula disse que carrega
a mala preta da FIEMG.

Sr. Presidente, pedi questão de ordem porque quero uma
explicação. Como é que um lobista, um cara que carrega a mala preta
da FIEMG...

O Sr. Presidente - A Presidência concedeu-lhe a palavra pelo art. 24
para V. Exa. discutir a ata.

• Deputado Irani Barbosa - Mas estou discutindo-a.
• Sr. Presidente - O Pedro Parizzi não está na ata.
• Deputado Irani Barbosa - Mas o cartório e a FIEMG estão.
• Sr. Presidente - Então, V. Exa. tem 3 minutos para terminar sua

discussão.
O Deputado Irani Barbosa - Estou exatamente procurando saber o

que está acontecendo nesta Casa. Antigamente, os lobistas
assentavam-se no gabinete da Maioria. Hoje entram no gabinete da
Minoria. Tem algo de estranho acontecendo nesta Casa. Trata-se da
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pessoa que carrega um patuá debaixo do braço. Tem essa liberdade
aqui dentro agora? Queria só tentar entender o que está acontecendo
nesta Casa.

O Sr. Presidente - Perfeitamente. A Presidência registra as palavras
de V. Exa. e dará a resposta requerida na discussão da ata.

• Deputado lrani Barbosa - Obrigado.
• Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por

aprovada.
2a Parte (Ordem do Dia)

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 28 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 desta

reunião as Propostas de Emenda à Constituição n os 55 e 56 e o
Projeto de Lei n° 126, apreciados na reunião extraordinária realizada
ontem à noite; os Projetos de Lei Complementar nos 36, 42 e 43 e os
Projetos de Lei n

o
s 2, 177, 223, 272, 473, 585, 674, 708, 839, 840,

841, 850, 854, 898, 998, 1.037, 1.081, 1.133, 1.134 e 1.239/2003,
apreciados na reunião extraordinária realizada hoje pela manhã; e os
Projetos de Lei nos 1.080, 1.082, 1.279/2003 e o Projeto de Resolução
n° 1.280/2003, apreciados na reunião ordinária de hoje à tarde.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Chico

Simões, em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo
que o Projeto de Lei n° 1.083/2003 seja apreciado em último lugar.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Weliton
Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Sr. Presidente, o requerimento do
•nobre Deputado Chico Simões é necessário, porque o Projeto n°
1.083, que aumenta as custas dos cartórios, é muito polêmico.
Infelizmente, até o momento, não conseguimos convencer o Governo
a aceitar o substitutivo do Deputado Chico Simões, que muda
substancialmente o projeto, impedindo que a população seja
penalizada. Houve grande mobilização dos setores organizados da
sociedade, até mesmo dos donos de cartório, contra esse projeto do
Governador.
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Recebi no dia 22/10/2003, em nosso gabinete, correspondência do

Sr. Américo Barroso Massote, Registrador do Serviço de Registro de
Títulos e Documentos, da Comarca de Contagem, cidade da nobre
Deputada Marília Campos, guerreira, que vem, respeitosamente,
expor uma solicitação aos Deputados, encaminhada ao nosso
gabinete. (- Lê:)

"Tomando conhecimento do projeto de lei que altera a Lei n°12.727,
de 30/12/1997, que dispõe sobre contagem, cobrança e pagamento
de emolumentos devidos por serviços extrajudiciais, em conjunto com
vários colegas, deparamos com um quadro, no mínimo, caótico e
danoso, especificamente no tocante à tabela do Serviço de Registro
de Títulos e Documentos.

Como V. Exa. bem sabe, os registros dos atos efetuados nessa
serventia não têm caráter obrigatório, e sim facultativo. Em
conseqüência dessa faculdade, aliada aos valores estratosféricos
inseridos na tabela contida no aludido projeto de lei, que se
apresentam além da realidade mineira, assistiremos, de vez, ao
colapso e à inviabilidade total do serviço de registro de títulos e
documentos, principalmente aqueles situados em todo o interior do
Estado de Minas Gerais.

A realidade atual do Registro de Títulos e Documentos nas
comarcas do interior, Sr. Deputado, é extremamente preocupante, de
pura penúria. O trabalho é prestado no domicílio de seus titulares, em
locais de difícil acesso, na contramão da Lei n° 8.935, de 1994, que
sugere instalações que atendam às necessidades da população. A
maioria deles é destituído de linha telefônica, fax, computadores,
Internet, etc. Impondo a eles o ônus, e não o bônus da tabela contida
no referido projeto, teremos a derrocada e o encerramento definitivo
da atividade cartorária no Estado, em conseqüência a frustração do
Governo na pretensão em alcançar seu objetivo maior, o aumento da
arrecadação da taxa de fiscalização dos cartórios.

Sendo assim, Sr. Deputado, respeitosamente solicitamos a V. Exa.
que compareça junto à comissão competente e interceda pela
viabilidade da tabela do Serviço de Registro de Títulos e Documentos
anexa, mais flexível, baseada em estudo prático e social, a qual
deverá atender a todos os segmentos da população mineira, em
especial ao menos favorecidos, como também ao Serviço de Registro
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de Títulos e Documentos."

O Sr. Américo Barroso Massote coloca-se à inteira disposição para
maiores esclarecimentos.

Foi muito importante a correspondência do Sr. Américo Barroso.
Utilizo-me desta tribuna para pedir inversão de pauta até por estar
conscientizando todos os Deputados para que não aprovemos o
projeto da maneira como foi alterado aqui na Casa, que aumenta os
valores, fora da realidade, fora das condições da maioria da
população de Minas Gerais. Se passar dessa maneira, além de sofrer
várias ações judiciais, haverá uma mobilização da população,
colocando em risco até a credibilidade deste Poder, porque um projeto
dessa natureza não pode ser aprovado. Por isso o Bloco PT-PCdoB
propõe alternativa. O Deputado Chico Simões apresentou substitutivo
na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Solicitamos, Sr. Presidente, a inversão da pauta para nos
aprofundarmos mais na discussão de mudanças no Projeto n°
1.08312003.

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

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, o requerimento em
pauta visa a uma modificação na ordem da votação, propondo que se
vote, antes do Projeto n° 1.083/2003, o Projeto n° 871/2003, do
Deputado Weliton Prado, que institui a Política Estadual de
Descentralização de Emissão de Carteira de Identidade, o Identidade
na Escola. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucional idade
desse projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. O
requerimento do Deputado Chico Simões solicita que esse projeto
seja votado antes do Projeto n° 1.08312003, do Governador do
Estado, que está também em 1 0 turno e altera a Lei n° 12.727, de
30/12/97, que dispõe sobre contagem, cobrança e pagamento de
emolumentos devidos por serviços extrajudiciais e dá outras

i:providências. Esse projeto está em regime de urgência. A Comissão
de Justiça concluiu pela constitucional idade do projeto. A Comissão
de Defesa do Consumidor opinou pela aprovação do projeto com as
Emendas nos 1 a 6, que apresentou. A Comissão de Administração
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6
Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n°
1, da Comissão de Justiça. O Deputado Chico Simões solicitou,
portanto, que a votação fosse invertida. O Líder do Governo,
Deputado Alberto Pinto Coelho, está com muita boa-vontade e discute
com o Governo uma forma de viabilizar o projeto do Deputado Weliton
Prado. O Governo só dará uma resposta no dia de amanhã, porque o
projeto não está sendo discutido. Deputado Weliton Prado, o mais
plausível era que deixássemos a pauta na ordem em que se encontra
e a discutíssemos como está. Depois, entraríamos na discussão do
projeto do Deputado Weliton Prado. Assim, daremos um tempo ao
Governo para uma discussão mais adequada da viabilidade do projeto
do Deputado Weliton Prado. Uma posição favorável do Governo
facilita não só a aprovação do projeto, mas também a sanção do
Governador, visto que ele é importante, em especial, para os
estudantes - descentralizará a emissão das carteiras de identidade. O
estudante fará a sua carteira na escola e terá um documento de
identificação. Isso poderá ocorrer nas escolas mais longínquas, de
periferia e rurais, o que ajudará em muito. Esse projeto é diferente do
1.083, que é um problema, a continuidade dos tarifaços. Esse é o dos
cartórios, o do pagamento de emolumentos devidos por serviços
extrajudiciais. Não sei se ele é o tarifaço 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Hoje
tivemos o tarifaço mico-leão-dourado, o da morte, e agora o dos
cartórios. Já tivemos também o tarifaço arara, o do incêndio e o do
Nero, que foi aprovado há mais tempo. Até perdemos as contas.

Questões de Ordem
O Deputado Rogério Correia - São duas questões de ordem. Estou

fazendo a discussão de requerimento e me foram concedidos 5
minutos. O tempo concedido para a discussão de requerimentos,
regimentalmente, não é de 10 minutos? Essa é a primeira questão de
ordem.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - O projeto encontra-se
em regime de urgência, então o tempo fica reduzido em 50%.

O Deputado Rogério Correia - Estudarei melhor esse artigo do
Regimento. A segunda questão de ordem que faço a V. Exa. é sobre o
requerimento apresentado pelo Deputado Chico Simões, invertendo a
ordem. Peço à Presidência que interrompa a reunião para que possa
consultar o Deputado Chico Simões se retira o requerimento



apresentado.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem
suscitada pelo Deputado Rogério Correia, vai suspender a reunião por
11h15min para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A

Presidência vai colocar em votação o requerimento do Deputado
Chico Simões. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°871/2003, do Deputado
Weliton Prado, que institui a Política Estadual de Descentralização de
Emissão de Carteira de Identidade - Identidade na Escola. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Justiça. 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° 871/2003 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Administração Pública.

Prosseguimento da discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n°
1.08312003, do Governador do Estado, que altera a Lei n° 12.727, de
30/12/97, que dispõe sobre contagem, cobrança e pagamento de
emolumentos devidos por serviços extrajudiciais e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela
aprovação do projeto com as Emendas n

o
s 1 a 6, que apresenta. A

Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo n° 1 e
das Emendas n

o
s 1 a 6. Em discussão, o projeto. Não há oradores



inscritos.
- Vêm à Mesa:

SUBSTITUTIVO N°3 AO PROJETO DE LEI N° 1.083/2003
Dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de

emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e
de registro, o recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a
compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei
federal e dá outras providências.

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

Disposições Gerais
Art. 1° - A fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de

emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e
de registro de que trata o art. 277 da Constituição do Estado, o
recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a forma de
compensação prevista no artigo 8 0 da Lei Federal n° 10.169, de 29 de
dezembro de 2000, concernente aos atos sujeitos à gratuidade
estabelecida na legislação federal, obedecerão às disposições desta
lei.

Art. 20 - Os emolumentos são a retribuição pecuniária por atos
praticados pelo notário e pelo registrador, no âmbito de suas
respectivas competências, e têm como fato gerador a prática de atos
pelo Tabelião de Notas, Tabelião de Protesto de Títulos, Oficial de
Registro de Imóveis, Oficial de Registro de Títulos e Documentos,
Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Oficial de Registro
Civil das Pessoas Naturais e Oficial de Registro de Distribuição.

§ 1 0 - Os emolumentos e a respectiva Taxa de Fiscalização
Judiciária fixados nas tabelas anexas a esta lei serão pagos pelo
interessado que solicitar o ato, no seu requerimento ou na
apresentação do título.

§ 20 - Na hipótese de contagem ou cotação a menor dos valores
devidos para a prática do ato notarial ou de registro caberá ao
interessado a sua complementação.

§ 30 - Ao Juiz de Paz são devidos emolumentos pela manifestação
em autos de habilitação e diligência para o casamento.

Art. 30 - A Taxa de Fiscalização Judiciária tem como fato gerador o
exercício do poder de polícia atribuído ao Poder Judiciário pela
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Constituição da República em seu ad. 236,	1°, e legalmente
exercido pela Corregedoria-Geral de Justiça e pelo Juiz de Direito
Diretor do Foro.

Art. 40 - E contribuinte dos emolumentos e da Taxa de Fiscalização
Judiciária a pessoa natural ou jurídica usuária dos serviços notariais e
de registro.,

Art. 50 - E responsável pelo recolhimento da Taxa de Fiscalização
•Judiciária, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 121 do
Código Tributário Nacional, o Tabelião de Notas, o Tabelião de
Protesto de Títulos, o Oficial de Registro de Imóveis, o Oficial de
Registro de Títulos e Documentos, o Oficial de Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, o Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e
o Oficial de Registro de Distribuição que praticar ato notarial ou de
registro.

Capitulo II
Dos Emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária

Seção 1
Normas Gerais

Art. 60 - Os valores dos emolumentos e da Taxa de Fiscalização
Judiciária, expressos em moeda corrente do País, são os fixados nas
Tabelas 1 a 8, anexas a esta lei.

§ 1° - O Tabelião de Notas, o Tabelião de Protesto de Títulos, o
!Oficial de Registro de Imóveis, o Oficial de Registro de Títulos e
Documentos, o Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e o Oficial de Registro
de Distribuição, para a prática dos atos de sua competência, cotarão e
cobrarão os valores em conformidade com as Tabelas 1 a 8, anexas a
esta lei.

§ 2° - O Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais receberá do
usuário os emolumentos e respectiva Taxa de Fiscalização Judiciária

• relativa aos atos praticados pelo Juiz de Paz, obrigando-se a:
• 1 - repassar a este a importância correspondente aos emolumentos,
• até o próximo dia útil contado do recebimento;

II - recolher a Taxa de Fiscalização Judiciária na forma e no prazo
previstos na legislação.

• § 30 - As notas explicativas integram as tabelas.
§ 40 - As tabelas serão afixadas nas dependências do serviço

rÀ
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notarial ou de registro, em local visível, de fácil leitura e acesso ao
público.

Art. 70 - Os emolumentos fixados nesta lei, observada a natureza
pública e o caráter social dos serviços notariais e de registro, incluem:

- o protocolo, os arquivamentos, os traslados, as anotações e as
comunicações determinadas por lei, as diligências e as gestões
essenciais à realização do ato notarial ou de registro;

II - a elaboração e o preenchimento de certidão, carta, ofício,
requerimento, documento de arrecadação e a conferência de cópia ou
via desses documentos;

III - a utilização de sistemas de computação, microfilmagem, disco
ótico e outros meios de armazenamento e reprodução de dados.

IV - as despesas postais e as publicações, exceto quando
expressamente ressalvadas nas tabelas.

Art. 80 - O notário e o registrador fornecerão recibo circunstanciado
dos emolumentos cobrados e cotarão os respectivos valores à
margem do documento a ser entregue ao interessado.

Parágrafo único - Na cotação, faculta-se o uso de carimbo que
indique os valores expressos nas tabelas anexas a esta lei.

Art. 90 - Na hipótese de não se realizar o ato notarial ou de registro,
os valores recebidos serão restituídos ao usuário, deduzidas as
quantias relativas às certidões porventura fornecidas.

Art. 10 - Os atos específicos de cada serviço notarial ou de registro,
para cobrança de valores, nos termos das tabelas anexas a esta lei,
são classificados em:

- atos relativos a situações jurídicas, sem conteúdo financeiro;
II - atos relativos a situações jurídicas, com conteúdo financeiro e

emolumentos fixados mediante a observância de faixas que
estabeleçam valores mínimos e máximos, nas quais enquadrar-se-á o
valor constante do documento apresentado aos serviços notariais e de
registro.

§ 1°- A averbação com conteúdo financeiro será assim considerada
quando implicar majoração do valor do contrato ou da dívida, já
constante no registro, em virtude da liberação de um crédito
suplementar.

§ 20 - As averbações feitas de ofício e as concernentes ao transporte
de ônus da matrícula e aquelas relacionadas ao encerramento de uma

5
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matrícula em virtude da abertura de outra não estão sujeitas a
pagamento de emolumentos.

§ 30 - Os valores a serem considerados para fins de enquadramento
•nas tabelas, relativamente aos atos classificados no inciso II deste
artigo, serão determinados pelos parâmetros seguintes, prevalecendo
o que for maior:

a) preço ou valor econômico do negócio jurídico declarado pelas
partes;

b) valor do imóvel, estabelecido no último lançamento efetuado pelo
•município, para efeito de cobrança de imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbana, ou pelo órgão federal competente, para
refeito de cobrança de imposto sobre a propriedade territorial rural;

c) valor dos bens e direitos, inclusive imóvel, utilizado para fins do
recolhimento do imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer
título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem
como cessão de direitos a sua aquisição, ou do imposto sobre
transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos;

d) nos registros de direitos reais de garantia, quando dois ou mais
imóveis forem dados em garantia, estejam ou não situados na mesma
circunscrição imobiliária, tenham ou não igual valor, a base de cálculo
para cobrança, em relação a cada um dos registros, será o resultado
da divisão do valor do contrato pelo número de imóveis;

e) para cálculo dos valores devidos por registro de contrato, título e
documento, cujas quantias venham expressas em moeda estrangeira,

.far-se-á a conversão em moeda nacional, com a utilização do valor de
compra do câmbio oficial do dia em que for apresentado o documento;

ri f) em registro de contrato de alienação fiduciária e de reserva de
domínio obrigatório para a expedição de certificado de propriedade, a
base de cálculo será o valor do saldo devedor;

g) em registro de recibos de sinal de compra e venda, a base de
cálculo será o valor do próprio sinal;

h) em contrato de 'leasing", a base de cálculo será o valor da soma
ii das doze primeiras parcelas mensais do contrato ou do total de
meses, quando o prazo for inferior a doze meses;

i) em cessão de crédito, a base de cálculo será o valor do crédito
cedido;

rÁ
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j) em contrato de fiança, de caução e de depósito, vinculado a
contrato de abertura de crédito, o registro será cobrado na forma
prevista para averbação, sem conteúdo financeiro;

1) em aditivo de contrato de crédito para substituição de garantia ou
para prorrogação de prazo de pagamento, sem liberação de crédito
suplementar, a base de cálculo será considerada sem conteúdo
financeiro;

m) a tradução que acompanhar documento em língua estrangeira
será considerada sem conteúdo financeiro;

n) quando integrar notificação, contrato ou documento com conteúdo
financeiro, o registro será feito pelo valor nele expresso.

§ 4° - Na hipótese em que, por força de lei, deva ser utilizado valor
decorrente de avaliação judicial ou fiscal, a base de cálculo para a
cobrança dos emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária será
o valor nela considerado.

Art. 11 - As intervenções ou anuências de terceiros, desde que não
impliquem outros atos, não autorizam acréscimos de valores de
emolumentos.

Art. 12 - Nos valores de escritura, procuração ou substabelecimento,
está compreendido o primeiro traslado.

Art. 13 - Os valores devidos pelo registro de penhora decorrente de
ordem judicial serão pagos, na execução trabalhista, a final, pelos
valores vigentes à época do pagamento.

Art. 14 - Os valores devidos pelo registro e pela averbação de
cédulas e notas de crédito rural, de crédito industrial e de crédito
comercial e de cédulas de produto rural e de crédito imobiliário são os
estabelecidos nas tabelas anexas a esta lei.

Art. 15 - A cobrança de valores pelos atos relacionados com o
Sistema Financeiro da Habitação deverá ser efetuada observando-se
as reduções estabelecidas em lei federal.

Art. 16- E vedado ao notário e ao registrador:
- cobrar dos usuários quaisquer quantias não previstas nas tabelas

anexas a esta lei, ainda que sob fundamento em analogia;
II - cobrar dos usuários emolumentos e Taxa de Fiscalização

Judiciária por atos não previstos nos dispositivos e nas tabelas anexas
a esta lei;

111 - cobrar dos usuários quaisquer emolumentos por ato retificador
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ou renovador em razão de erro imputável aos respectivos serviços
notariais e de registro;

IV - cobrar acréscimo quando ocorrer, nos atos notariais e de
registro, transcrição de alvará, mandado, guia de recolhimento ou
documento de arrecadação de tributos, certidões em geral e outros
documentos, ou arquivamento de procuração ou de qualquer outro
documento necessário à prática do ato;

V - cobrar qualquer importância a título de despesa com serviço de
despachante;

VI - cobrar acréscimo por serviço de urgência ou de plantão;
VII - cobrar valores maiores que os previstos nas tabelas anexas a

esta lei;
VIII - conceder desconto remuneratório de emolumentos ou de

valores da Taxa de Fiscalização Judiciária.
Art. 17 - Cabe ao interessado prover as despesas com condução,

telefonema, fac-símile, telex e postais, quando expressamente
solicitadas e não previstas no art. 70 desta lei.

Parágrafo único - A despesa com publicação de edital pela imprensa
correrá por conta do interessado e deverá ser providenciada pelo
serviço notarial ou de registro competente.

Seção II
Das Isenções

Art. 18 - Os órgãos da administração direta do Estado de Minas
Gerais ficam isentos do pagamento de emolumentos e da Taxa de
Fiscalização Judiciária pela prática de atos notariais e de registro de
seu interesse.

Art. 19 - Fica isenta de emolumentos e da Taxa de Fiscalização
Judiciária a prática de atos notariais e de registro para cumprimento
de mandado judicial expedido em favor de beneficiário da justiça
gratuita, amparado pela Lei Federal n.° 1.060, de 5 de fevereiro de
1950, e representado por Defensor Público Estadual ou advogado
dativo designado nos termos da Lei n.° 13.166, de 20 de janeiro de
1999.

§ 1° - A concessão da isenção de que trata o "capuf' deste artigo
fica condicionada à menção expressa da existência dos pressupostos
nele exigidos, no texto do respectivo mandado judicial.

§ 20 - A Secretaria de Estado da Fazenda e a Corregedoria-Geral de

rs
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Justiça disciplinarão, em ato normativo conjunto, a forma de
procedimento para efetivação do disposto neste artigo.

Art. 20 - Os declaradamente pobres estão isentos do pagamento de
emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária pela habilitação do
casamento e das respectivas certidões.

Parágrafo único - Os beneficiários deverão firmar declaração e,
tratando-se de analfabeto, a assinatura a rogo será acompanhada de
duas testemunhas, com ciência de que a falsidade da declaração
ensejará as responsabilidades civil e criminal do declarante.

Seção III
Do Recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária

Art. 21 - O recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária será
regulamentado por ato normativo conjunto da Secretaria de Estado de
Fazenda e da Corregedoria-Geral de Justiça, que disporá sobre a
utilização de código ou outro meio de controle da arrecadação que
permita a individualização do ato notarial ou de registro, por espécie e
por situação jurídica com e sem conteúdo financeiro, por serventia.

Art. 22 - A falta de pagamento da Taxa de Fiscalização Judiciária ou
seu pagamento a menor ou intempestivo acarretarão a aplicação de
multa, calculada sobre o valor da taxa devida, nos seguintes termos:

- havendo espontaneidade no pagamento do principal e dos
acessórios, observado o disposto no § 10 deste artigo, será cobrada
multa de mora no valor de:

a) 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor da taxa por dia de
atraso, até o trigésimo dia;

b) 9% (nove por cento) do valor da taxa, do trigésimo primeiro ao
sexagésimo dia de atraso;

c) 12% (doze por cento) do valor da taxa, após o sexagésimo dia de
atraso;

II - havendo ação fiscal, será cobrada multa de revalidação de 50%
(cinqüenta por cento) do valor da taxa, observadas as seguintes
reduções:

a) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer no prazo de dez dias do recebimento do auto de
infração;

b) a 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto no item "a" e até trinta dias
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contados do recebimento do auto de infração;
c) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o

pagamento ocorrer após o prazo previsto no item "b" e antes de sua
inscrição em dívida ativa.

§ 1° - Na hipótese prevista no inciso 1, ocorrendo o pagamento
espontâneo somente da taxa, a multa será exigida em dobro, quando
houver ação fiscal.

§ 20 - Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será:
- de 18% (dezoito por cento), quando se tratar de crédito previsto

no inciso 1 deste artigo;
II - reduzida em conformidade com o inciso II deste artigo, com base

na data de pagamento da entrada prévia, em caso de ação fiscal.
§ 3° - Ocorrendo a perda do parcelamento, as multas terão os

valores restabelecidos aos seus percentuais máximos.
Seção IV

Da Fiscalização da Taxa de Fiscalização Judiciária
Art. 23 - Constatada infração relativa à Taxa de Fiscalização

Judiciária, cabe ao fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda lavrar
auto de infração para a formalização do crédito tributário, assegurada
a ampla defesa, observada a tramitação e os procedimentos previstos
na Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e na Lei n° 13.470, de
17 de janeiro de 2000, naquilo que for aplicável.

Art. 24 - São obrigados a exibir os documentos e os livros
relacionados com os atos notariais e de registro e com a Taxa de
Fiscalização Judiciária, bem como a prestar as informações
solicitadas pelo Fisco Estadual e a não embaraçar a ação fiscal:

- os contribuintes, seus procuradores e os despachantes;
II - os notários e os registradores;
III - os servidores e as autoridades públicas.
Parágrafo único - Além da obrigação prevista no "caput" deste artigo,

o notário e o registrador remeterão mensalmente, à Secretaria de
Estado de Fazenda, até o décimo quinto dia útil do mês subseqüente
ao da prática do ato, relatório circunstanciado contendo a quantidade

i de atos praticados, por espécie e por situação jurídica com e sem
conteúdo financeiro, indicando o valor dos emolumentos cobrados e o
valor da Taxa de Fiscalização Judiciária recolhida ao Estado, bem
assim as informações relativas à utilização, ao estoque e ao controle
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do selo de fiscalização de que trata o art. 26 desta lei, por eles
adquirido, conforme dispuser o regulamento.

Art. 25 - Constituem infrações relativas à Taxa de Fiscalização
Judiciária, apuradas de ofício pelo Fisco, conforme dispuser o
regulamento, sem prejuízo de outras medidas administrativas e
disciplinares e de outras sanções previstas em lei, bem como do
tributo devido e seus acréscimos legais:

- a adulteração ou a falsificação dos documentos relativos à Taxa
de Fiscalização Judiciária para propiciar, ainda que a terceiro,
qualquer vantagem indevida, sujeitando-se o infrator ou aquele que de
qualquer forma contribuir para a prática desses atos, a multa de, no
mínimo R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais) e, no máximo R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais);

II - a recusa de exibição de documentos e de livros ou de prestação
de informações solicitadas pelo Fisco, relacionados com a Taxa de
Fiscalização Judiciária, sujeitando-se o infrator a multa de até R$
500,00 (quinhentos reais) por documento.

Capítulo III
Da Fiscalização Judiciária

Art. 26 - A fiscalização judiciária relacionada com a prática dos atos
notariais e de registro e o cumprimento, pelo notário, pelo registrador
e por seus prepostos, das disposições e tabelas desta lei será
exercida pela Corregedoria-Geral de Justiça ou pelo Juiz de Direito
Diretor do Foro, de ofício ou mediante requerimento do Ministério
Público ou do interessado.

§ V - O selo de fiscalização, de uso obrigatório pelos serviços
notariais e de registro, será aposto nos documentos e nos papéis
expedidos ou submetidos a exame, quando da prática de seus atos.

§ 20 - O selo de fiscalização conterá requisitos de segurança que
impeçam sua falsificação e adulteração, e a sua utilização será
disciplinada por ato normativo conjunto da Secretaria de Estado de
Fazenda e da Corregedoria-Geral de Justiça, que controlará,
diretamente ou mediante contrato, sua confecção, aquisição,
armazenagem, transporte e distribuição, devendo o regulamento
dispor, entre outros, sobre:

- especificação de cores, dimensões e dizeres;
II - condições de impressão;
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III - numeração em série;
IV - qualidade do papel a ser utilizado;
V - especificações de fundo e imagens;
VI - valor de face.
§ 30 - o selo será adquirido da Corregedoria-Geral de Justiça pelo

notário e pelo registrador pelo valor unitário de R$0,25 (vinte e cinco
centavos), custo que será deduzido, quando do recolhimento, pelo
titular da serventia, da Taxa de Fiscalização Judiciária devida no
período.

§ 4° - A Corregedoria-Geral de Justiça disponibilizará aos órgãos
públicos, trimestralmente, relatório contendo a quantidade de selos
adquiridos, os atos praticados e os valores dos recolhimentos
efetuados, por serventia.

§ 5° - A Corregedoria-Geral de Justiça informará à Secretaria de
Estado de Fazenda, mensalmente, sobre a movimentação, o estoque
e o controle do selo de fiscalização, por serventia, até o décimo dia útil
do mês subseqüente.

§ 6° - O fornecedor dos selos informará mensalmente à Secretaria
de Estado de Fazenda dados relativos à comercialização dos selos às
diversas serventias.

Art. 27 - Sem prejuízo de outras sanções, o notário e o registrador
ficam sujeitos a multa de, no mínimo, R$750,00 (setecentos e
cinqüenta reais) e, no máximo, R$7.500,00 (sete mil e quinhentos
reais), nas seguintes hipóteses:

- não afixar a tabela de valores dos emolumentos relativos a atos
de sua especialidade nas dependências do serviço, em lugar visível e
de fácil leitura e acesso ao público, em conformidade com as tabelas
anexas a esta lei;

II - deixar de utilizar o selo de fiscalização na forma de seu
regulamento;

III - deixar de fornecer recibo circunstanciado dos emolumentos
cobrados;

IV - desobedecer às vedações que lhe são impostas no art. 16 desta
lei.

§ 10 - A multa a que se refere o "caput" será imposta pelo
Corregedor-Geral de Justiça ou pelo Juiz de Direito Diretor do Foro,
mediante processo administrativo-disciplinar, garantida a ampla
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defesa.
§ 20 - Na hipótese de recebimento de valor indevido ou em excesso,

o notário ou registrador fica obrigado a restituir ao interessado o dobro
da quantia irregularmente recebida.

§ 30 - Para a gradação da pena de multa prevista neste artigo, serão
considerados, entre outros critérios, os antecedentes disciplinares do
infrator.

§ 40 - A multa prevista neste artigo constituirá receita do Estado,
devendo o seu recolhimento e a restituição devida ao interessado
serem efetuados pelo infrator no prazo de cinco dias úteis, a contar do
trânsito em julgado da decisão.

§ 50 - O não-recolhimento da multa a que se refere o "caput"
implicará sua inscrição como débito na dívida ativa do Estado.

Capítulo IV
Da Compensação dos Atos Gratuitos e da Complementação de

Receita às Serventias Deficitárias
Seção 1

Da Compensação dos Atos Gratuitos Praticados pelos
Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais

Art. 28 - Fica estabelecida, sem ônus para o Estado, consoante o
disposto no art. 80 da Lei Federal n° 10.169, de 29 de dezembro de
2000, a seguinte compensação ao Oficial do Registro Civil das
Pessoas Naturais pelos atos gratuitos por ele praticados:

- ao custo de aquisição, pelo notário e pelo registrador, do selo de
fiscalização previsto nesta lei, será acrescido o valor de R$0,25 (vinte
e cinco centavos), destinado a remunerar os atos sujeitos à gratuidade
estabelecida pela Lei Federal n°9.534, de 10 dezembro de 1997, e no
parágrafo único do art. 1.512 da Lei Federal n° 10.406, de 10 de
janeiro de 2002;

II - o acréscimo previsto no inciso 1 deste artigo constituirá encargo
dos serviços notariais e de registro, não podendo ser repassado ao
usuário nem deduzido do recolhimento da Taxa de Fiscalização
Judiciária;

III - o valor a ser repassado para cada ato gratuito será obtido por
meio da divisão do montante arrecadado no mês, deduzidos os custos
operacionais, pelo número de atos gratuitos no mês imediatamente
anterior, até o máximo de R$30,00 (trinta reais) por ato.

rs
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Art. 29 - Os valores a que se refere o inciso 1 do art. 28 serão

depositados pelo notário e pelo registrador em conta corrente
específica e exclusiva para a finalidade de compensação ao Oficial do
Registro Civil das Pessoas Naturais pelos atos gratuitos por ele
praticados.

Seção II
Da Complementação da Receita Mínima às Serventias Deficitárias
Art. 30 - Para os efeitos desta lei entende-se por:

- serventia deficitária aquela cuja receita bruta média mensal não
atingir R$ 600,00 (seiscentos reais);

II - receita bruta da serventia a soma total dos valores recebidos a
título de emolumentos e de compensação dos atos gratuitos, na forma
do art. 28 desta lei;

III - receita bruta média mensal a que for apurada com base nos três
meses anteriores ao mês de referência da complementação.

Art. 31 - O notário e o registrador cuja serventia possua receita bruta
média mensal superior a R$600,00 (seiscentos reais) depositará em
conta corrente específica e exclusiva para a finalidade de
complementação da receita mínima das serventias deficitárias o
equivalente a 6% (seis por cento) dos valores mensais recebidos a
título de emolumentos.

Art. 32 - A destinação dos recursos a que se refere o art. 31 desta lei
atenderá à seguinte ordem de prioridade, observada a disponibilidade
de saldo:

- complementação da receita bruta mínima mensal das serventias
deficitárias de até 600,00 (seiscentos reais) por serventia;

II - ressarcimento pelos casamentos gratuitos até o limite de R$
130,00 (cento e trinta reais) por casamento.

Parágrafo único - Se o saldo não for suficiente e inexistir superávit
do mês anterior, o atendimento à ordem de prioridade prevista neste
artigo far-se-á mediante rateio.

Seção III
Das Disposições Comuns

Art. 33 - A arrecadação e os devidos repasses das parcelas de
compensação ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais pelos
atos gratuitos por ele praticados e de complementação da receita
mínima das serventias deficitárias serão geridos por comissão
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integrada por sete membros e respectivos suplentes, assim
distribuídos:

- quatro representantes indicados por entidades sindicais
representativas da classe dos Oficiais do Registro Civil das Pessoas
Naturais do Estado;

II - três representantes da classe dos Notários e Registradores do
Estado.

§ 2° - A comissão gestora escolherá, entre seus membros, um
coordenador e respectivo suplente, com mandato de um ano, vedada
a recondução.

§ 3° - Para fins de composição da comissão gestora, os
representantes das entidades sindicais serão indicados em listas
tríplices encaminhadas ao Chefe do Poder Executivo, no prazo de
trinta dias úteis contados da data de publicação desta lei.

§ 40 - No prazo de trinta dias úteis contados do prazo final para o
recebimento das listas tríplices, o Chefe do Poder Executivo designará
os membros da comissão gestora, sem direito a qualquer espécie de
remuneração, devendo pelo menos metade dos representantes dos
Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais e dos Notários e
Registradores ser titulares de serventias com sede no interior do
Estado.

Art. 34 - Para fins de ressarcimento de valores, serão encaminhados
à comissão gestora:

- pelos Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais, até o 50

(quinto) dia útil do mês subseqüente ao de referência, certidão
declarando o número de atos de registro civil gratuitos praticados,
separados por espécie;

II - pelos Notários e Registradores, até o quinto dia útil do mês
subseqüente ao do recolhimento efetuado, demonstrativo dos valores
depositados nas contas correntes a que se referem os arts. 29 e 31
desta lei.

§ l o - As contas correntes de que tratam os arts. 29 e 31 deverão
ser abertas em estabelecimento bancário oficial.

§ 20 - As informações referidas neste artigo serão entregues também
à Corregedoria-Geral de Justiça e à Secretaria de Estado de Fazenda,
preferencialmente em meio magnético, em igual prazo.

§ 30 - A hipótese de não ter havido, no mês de referência, prática de
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atos e o conseqüente recebimento de valores sujeitos ao disposto
nos arts. 29 e 31, não dispensa o notário ou o oficial de registro de
proceder à comunicação prevista neste artigo até o quinto dia útil do
mês subseqüente.

§ 40 - A falta da comunicação prevista nos § 2 0 e 30 deste artigo
sujeita o notário e o registrador às penalidades administrativas da Lei

flederal n°8.935, de 18 de novembro de 1994.
Art. 35 - O repasse devido aos Oficiais do Registro Civil das

Pessoas Naturais será efetuado pela comissão gestora na mesma
proporção dos atos gratuitos praticados, até o dia 20 do mês
subseqüente ao da prática dos atos, considerados os valores de
compensação previstos nesta lei e descontados os custos
operacionais.

Parágrafo único - O repasse às serventias deficitárias far-se-á até o
dia 25 do mês subseqüente ao de referência da prática dos atos.

Art. 36 - A comissão gestora a que se refere o art. 33 prestará
contas dos valores arrecadados e repassados às serventias,
discriminadamente, mediante demonstrativos mensais de resultado, a
serem entregues à Corregedoria-Geral de Justiça e à Secretaria de
Estado da Fazenda, preferencialmente em meio magnético, até o dia
25 do mês subseqüente ao de referência da prática dos atos.

Art. 37 - O disposto neste Capítulo não poderá gerar ônus para o
Estado.

Seção IV
Da Fiscalização da Compensação dos Atos Sujeitos à Gratuidade

Estabelecida em Lei Federal
Art. 38 - Pela falta de recolhimento ou pelo recolhimento insuficiente

dos recursos destinados à compensação de que trata este Capítulo,
ficam o notário e o registrador sujeitos ao pagamento dos valores
atualizados, acrescidos de juros de mora e demais encargos legais.

Parágrafo único - Caso ocorra o disposto no "caput", o recolhimento
do débito antes da adoção de qualquer medida administrativa não
eximirá o infrator da responsabilização disciplinar cabível e ensejará a
aplicação das penalidades previstas na Lei Federal n° 8.935, de 18 de
novembro de 1994.

Art. 39 - A fiscalização da compensação dos atos sujeitos à
gratuidade estabelecida em lei federal será exercida pela
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Corregedoria-Geral de Justiça ou Juiz de Direito Diretor do Foro, de
ofício ou mediante requerimento do Ministério Público ou do
interessado.

Art. 40 - Constituem infrações relativas à compensação de que trata
o art. 28 desta lei, apuradas de ofício pela autoridade judiciária, sem
prejuízo das medidas administrativas e a aplicação de outras sanções:

- a falta ou a insuficiência de recolhimento relativo à contribuição
para a compensação da gratuidade, ficando o infrator sujeito à multa
de 50% (cinqüenta por cento) do valor devido;

II - a adulteração ou a falsificação dos documentos relativos à
compensação pela gratuidade, para propiciar, ainda que a terceiro,
qualquer vantagem indevida, ficando o infrator, ou aquele que de
qualquer forma tenha contribuído para a prática desses atos, sujeito à
multa de, no mínimo, R$750,00 (setecentos e cinqüenta reais) e, no
máximo, R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais);

III - a recusa de exibição de documentos, de livros ou de prestação
de informações solicitadas pelas autoridades fiscal ou judiciária,
relacionados com a compensação pela gratuidade sujeita o infrator à
multa de até R$ 500,00 (quinhentos reais) por documento.

Seção V
Disposições Transitórias

Art. 41 - A gestão dos recursos destinados à compensação dos atos
gratuitos do registro civil das pessoas naturais e à complementação
da receita mínima será exercida pela Corregedoria-Geral de Justiça,
enquanto não for implementado o funcionamento da comissão gestora
de que trata o art. 33 desta lei.

Art. 42 - O ressarcimento às serventias do registro civil das pessoas
naturais pelos atos gratuitos praticados e a complementação da
receita mínima das serventias deficitárias serão realizados mediante o
repasse mensal dos valores previstos nos arts. 29 e 31 desta lei,
depositados em conta corrente aberta em Banco oficial, específica e
exclusiva para essa finalidade, administrada pela Corregedoria-Geral
de Justiça.

Art. 43 - A Corregedoria-Geral de Justiça informará os valores
arrecadados e repassados às serventias, discriminadamente,
mediante demonstrativos mensais de resultado, a serem
disponibilizados à Secretaria de Estado de Fazenda e às entidades
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representativas dos Notários e Registradores e dos Oficiais do
Registro Civil das Pessoas Naturais, preferencialmente em meio
magnético, até o dia vinte e cinco do mês subseqüente ao de
referência da prática dos atos.

Capítulo V
Disposições Finais

Art. 44 - Os serviços notariais e de registro manterão,
permanentemente, preposto apto a fornecer ao usuário informações
relativas à cobrança dos emolumentos, munido de cópia atualizada
desta lei.

Art. 45 - E vedada a propaganda relativa aos serviços notariais e de
registro e a sua agenciação, ficando o infrator sujeito às penalidades
disciplinares.

Art. 46 - A parte que discordar da contagem, cobrança ou
pagamento de valores poderá reclamar à Corregedoria-Geral de
Justiça ou ao Juiz de Direito Diretor do Foro.

Art. 47 - Considera-se folha, para efeito de cobrança de valores, a
manuscrita, a datilografada ou a impressa por sistema de
computação.

§ 1° - A folha manuscrita terá no mínimo vinte linhas, e a linha, no
mínimo, quarenta letras.

§ 20 - A folha datilografada terá no mínimo quarenta linhas, e a linha,
no mínimo, cinqüenta letras.

§ 3° - A folha impressa por sistema de computação terá o padrão A4,
tamanho 12, margens superior, inferior, direita e esquerda não
superiores a 3,5 cm, contendo, no mínimo, cinqüenta linhas, e a linha,
no mínimo, noventa caracteres.

§ 4° - Quando a folha do documento contiver menor número de
linhas que as fixadas nos parágrafos anteriores, mas abranger ou
encerrar ,o contexto do pedido, será cotada como se fosse integral.

§ 50 - E vedada a utilização de tarjas, faixas ou de qualquer espécie
de desenho que se sobreponha ou atravesse o texto.

§ 6° - Os documentos e papéis expedidos pelos serviços notariais e
de registro serão perfeitamente legíveis.

Art. 48 - Os valores constantes no texto e nas tabelas anexas a esta
lei serão atualizados por lei.

Art. 49 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, para
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produzir efeitos a partir do dia 1° de fevereiro de 2004.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997, a Lei n° 13.314, de 21 de
setembro de 1999, a Lei n° 13.438, de 30 de dezembro de 1999, a Lei
n° 14.083, de 6 de dezembro de 2001, a Lei n° 14.576, de 15 de
janeiro de 2003 e a Lei n° 14.579, de 17 de janeiro de 2003.

ANEXO
* - A Tabela do Anexo foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 6.1.2004.
Sala das Reuniões, de dezembro de 2003.
Chico Simões

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.083/2003
EMENDA N°7

Dá nova redação à Nota III da Tabela 4 do Anexo 1 do Projeto de Lei
n° 1.083/2003:

"Anexo 1 - .............
Tabela 4 - ..............
Notas - ...................
Nota III - Os emolumentos devidos pelo registro e pela averbação de

cédulas de crédito industrial, de crédito rural, inclusive os seus
consectários de inscrição de penhor e hipoteca, e de produto rural são
os estabelecidos na legislação federal.".

Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2003.
Paulo Piau
Justificação: A emenda ora apresentada visa a dar fiel cumprimento

ao art. 290 da Lei Federal 6.015, de 31/12/73, e evitar qualquer
interpretação dúbia que tem implicado cobrança indevida aos
produtores rurais, que em certas situações vêm sendo onerados pela
cobrança de mais de um emolumento pelo registro de um único título,
o que ofende o supracitado dispositivo legal que diz textualmente:

"Art. 290 - .................
§ 3° - Os emolumentos devidos pelos atos relativos a financiaento

rural serão cobrados de acordo com a legislação federal" ( parágrafo
com redação dada pela Lei n° 6.941, de 14/09/1981).

O peso da cobrança indevida anula os propósitos do Governo de
concessão de estímulos aos produtores rurais, em termos de crédito
rural, já que se pode avaliar um ônus desproporcional que chega a 10
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% do valor do título, pois em casos de cobranças incidentes sobre
cédula de crédito rural, além do que já é recolhido com base na
legislação federal, os cartórios de registro de imóveis indevidamente
estão cobrando por esses atos com base em legislação estadual,
alterando a sistemática de cobrança, sem a expressa autorização de
norma regularmente editada pela Corregedoria-Geral de Justiça do
Estado.

Assim sendo, a alteração proposta justifica-se para evitar a inibição
do processo de desenvolvimento e do empreendedorismo rurais,
impedindo que o Governo siga na edição de normas legais que vão na
contra-mão do fomento aos segmentos agrícolas.

EMENDA N°8
Substituam-se as faixas e os valores constantes na letra "a" do item

5 da Tabela 5 do Anexo 1, referente ao serviço de registro de títulos e
documentos com valor patrimonial, traslado na íntegra ou por estrato,
pelos seguintes:

* - A tabela dos extratos foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 6.1.2004.

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2003.
Marília Campos - Biel Rocha.
Justificação: Apresentamos essa emenda em virtude de

correspondência enviada por Américo Barroso Massote, Registrador
do Serviço de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de
Contagem-MG, que expressa preocupação com os valores propostos
no projeto do Governador do Estado. Segundo as informações
prestadas, os valores constantes no projeto são "estratosféricos" e se
apresentam como superiores à realidade mineira, principalmente
aqueles situados em todo o interior do Estado de Minas Gerais.
Segundo Américo Massote, "a realidade atual do Registro de Títulos e
Documentos nas comarcas do interior é extremamente preocupante,
de pura penúria ( ... ) Impondo a eles o ônus (e não o bônus) da tabela
contida no referido projeto, teremos a derrocada e o encerramento
definitivo dessa atividade cartorária no Estado, em conseqüência, a
frustração do governo na pretensão em alcançar seu objetivo maior,
que é o aumento da arrecadação da taxa de fiscalização".

A tabela que substitui a proposta do Governador para os serviços de
registro de títulos e documentos foi baseada em estudo prático e

rÀ
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social, que deverá atender a todos os segmentos da população
mineira, em especial os menos favorecidos, como também ao serviço
de Registro de Títulos e Documentos.

EMENDA N°9
Acrescente-se onde convier:

- Os valores das tabelas constantes em todos os anexos ficam
mantidos, serão sempre indicados em "reais" e serão reajustados com
o mesmo índice que corrigir os vencimentos dos servidores estaduais
ativos e inativos".

Sala das Reuniões, de novembro de 2003.
Rogério Correia
Justificação: A criação e o reajuste de taxas têm sido questionados

por toda a sociedade. Os contribuintes já não suportam taxas. Vários
Cartórios se manifestaram quanto ao fato de as taxas extrajudiciais
não serem reajustadas. O gasto com pessoal ativo e pessoal inativo é
o principal componente do custo real do serviço público. Sendo assim,
devido a sobrecarga de taxas e devido à Lei Federal n° 10.169, que
prevê que as tabelas devem vir discriminadas em "reais", propomos a
presente emenda, que visa a corrigir a forma ilegal e automática das
taxas extrajudiciais propostas pelo projeto de lei.

EMENDA N° 10
Acrescente-se onde convier:

- Será gratuito o fornecimento de Certidão Negativa de Registro
ao pobre no sentido legal, para fins de usucapião ou qualquer outra
aquisição de domínio.".

Sala das Reuniões, de novembro de 2003.
Rogério Correia
Justificação: A reforma urbana tem sido uma das bandeiras de luta

dos movimentos populares. A regularização fundiária de loteamentos
e favelas é um desafio e um grande passo nessa direção. Para
regularizar um terreno, o processo inicial é requerer Certidão Negativa
de Registro, a fim de saber se existe ou não um suposto proprietário.
Contudo, os pobres, em sua maioria, não possuem recursos
financeiros para iniciar esse processo. Propomos a emenda para dar
condições aos pobres de iniciar o processo de legalização de seus
lotes.

EMENDA N° 11

rÃ
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Acrescente-se a seguinte nota à Tabela 4 do Anexo 1 da Lei n°
12.727, de 30 de dezembro de 1997.
• "Nota - Tratando-se de um único imóvel (indivisível na acepção legal
ou por opção das partes) a ser registrado em nome de várias pessoas,
em regime de condomínio, deverá ser feito um único registro em nome
de todos, sendo a base de cálculo para a cobrança dos valores o valor
total do imóvel fixado na avaliação tributária estadual, municipal ou
pelo órgão federal competente.".

Sala das Reuniões, de novembro de 2003.
Rogério Correia
Justificação: A nota que apresentamos já constava da Lei Estadual

n° 12.727, de 1997. Foi suprimida pela Comissão de Defesa do
Consumidor. Caso seja mantida a supressão da Nota VII, quando
várias pessoas comprarem um único imóvel cada uma deverá pagar
um registro, mesmo sendo único o ato. Tal supressão não pode
prevalecer. Geralmente as famílias de menor poder aquisitivo
compram um único lote e efetuam o registro em nome de todos. Com
a supressão da Nota VII, cada um terá que arcar com o pagamento de
um registro. Propomos com esta emenda manter a Nota VII.

EMENDA N° 12
O art. 40 da Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997, fica

acrescido do seguinte parágrafo:
- Os valores constantes nas tabelas dos anexos desta lei ficam

reajustados em 10%.".
Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2003.
Célio Moreira
Justificação: O projeto de lei em questão propõe a indexação do

valor dos emolumentos extrajudiciais á UFEMG. A Lei Federal n°
10.169, de 2000, entretanto, estabeleceu em seu art. 2 0 que os
valores dos emolumentos serão fixados por lei e expressos em moeda
corrente do País. Quis o legislador que os valores fossem fixados por
lei e em moeda corrente para proteger o cidadão, pois trata-se de
serviços de caráter social e natureza pública. Nesse sentido, devemos
perceber que, ao vincular o valor dos emolumentos à UFEMG
estaríamos permitindo que o valor dos serviços cartorários fossem
reajustados automaticamente, por decreto, todas as vezes que o valor
da UFEMG fosse alterado.

rs
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Ora, isso contraria o espírito da Lei Federal n° 10.169, de 2000. O
correto é que todo reajuste da tabela passe por esta Casa, para que
os Deputados possam avaliar se o valor dos emolumentos está
condizente com os custos do serviço e com a capacidade financeira
dos cidadãos. Sabendo que os salários não possuem indexação,
ocorrerá em breve, caso seja aprovado o projeto original, que o valor
dos serviços extrajudiciais escapará ao poder aquisitivo do cidadão
comum e muitas pessoas não terão condições financeiras de arcar
com os custos de serviços tão importantes como o dos cartórios.

A proposta desta emenda, então, é de que seja concedido aumento
de 10% na tabela para compensar a defasagem acumulada desde
1997, data do último aumento. Para futuros reajustes, novo projeto de
lei deverá ser apresentado a esta Casa.

Certo da atenção dos nobres pares, submeto esta emenda ao douto
juízo desta Assembléia Legislativa.

EMENDA N°13
O item 1 da Tabela 1 do Anexo 1 da Lei n° 12.727,de 30 de dezembro

de 1997, passa a ter a seguinte redação:
1 - Autenticação de cópia, por lauda.".
Sala das Reuniões, de dezembro de 2003.
Célio Moreira
Justificação: De acordo com a redação atual da lei, o valor dos

serviços de autenticação é calculado em função do número de
documentos autenticados e também do número de laudas (páginas),
para os documentos de mais de uma folha. A proposta desta emenda
é que a autenticação seja cobrada apenas em função do número de
laudas, de modo a permitir que o cidadão possa acumular vários
documentos numa só folha e pagar apenas uma autenticação.

Vejamos uma situação muito comum: o cidadão é convocado para
assumir um emprego e tem que apresentar cópia autenticada da
identidade, do CPF, do certificado de reservista, do título de eleitor e
dos comprovantes de votação no primeiro e segundo turnos. São seis
documentos. Pelas regras atuais, considerando que o Substitutivo n° 1
propõe o valor de R$2,93 para cada autenticação, o cidadão vai
gastar cerca de R$ 18,00 com a autenticação desses documentos
básicos. Ora, esse é um valor muito elevado para a maioria dos
trabalhadores brasileiros. Pela proposta desta emenda, o cidadão

r.Ã1
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poderá tirar cópia de todos os documentos em uma única folha e
pagar apenas uma autenticação.

Esta nova fórmula de cálculo é mais justa, pois os serviços do
tabelião passam a ser medidos pelo volume de informação
equivalente a uma lauda, independentemente do número de
documentos. Evitam-se assim discrepâncias, como a do exemplo
citado, em que a autenticação de simples documentos pessoais atinge
valores elevados, embora o volume de informação não ultrapasse
uma folha.

EMENDA N° 14
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - E vedada a aplicação de emolumentos previstos para

registros como forma ou parâmetro de emolumentos de atos de
averbação.".

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2003.
Célio Moreira
Justificação: Temos acompanhado de perto a tramitação do Projeto

de Lei n° 1.083/2003, que altera a Lei n° 12.727, de 30112/97, sobre
emolumentos de cartórios.

De imediato salientamos que esse tema é considerado tabu. Poucos
aventuram-se a tocar nele, seja por sua complexidade, seja por sua
"rejeição" nos meios de comunicação.

De fato, a Lei n° 12.727, de 1997, não foi atualizada, ou seja, os
valores não foram corrigidos nem por expressão monetária.
Expressão primeira de quem queira trabalhar com tabela de
emolumentos é adentrar em legislação afim, sobre os atos que elas
contemplam.

A natureza do serviço é prevista no art. 236 da Constituição Federal.
A Lei n° 8.935, de 1994 (chamada Lei do Tabelião) disciplinou as
funções do Notário e do Registrador e dispôs genericamente sobre
emolumentos. A seu turno, a Lei n°6.015, de 1973, relativa a registros
públicos, trata dos registros de nascimento, casamento, óbito,
emancipação, ausência e tutela.

Especificamente sobre emolumentos, temos a Lei Federal n° 10.169,
de 2000, que prevê necessidade de lei estadual para tanto, que
atenda a natureza pública e o caráter social dos serviços notariais e
de registro. Assim determina seu art. 20.
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Ora, se por um lado deverá ser o Notário ou Registrador

remunerado mediante taxa, pois o emolumento tem essa natureza,
por outro não podemos esquecer do serviço por ele prestado.

Assim, não se pode pagar por uma averbação como se fosse
registro. Além de ser um contra-senso, ocorre a oneração dos atos
aquisitivos, notadamente quanto a casa própria.

Nesse sentido é que apresentamos a emenda, para que sejam
valores fixos os atos de averbação e que esses valores quitem
efetivamente o ato.

A forma como foi redigida a Lei n° 12.727 e, por conseguinte, o
Projeto de Lei n° 1.083/2003 não dá ao cidadão comum o perfeito
entendimento da tabela de emolumentos, permitindo com isso que
possa não ser cumprida integralmente. Melhor seria que se evitassem
as constantes remissões, notas, exceções, os valores fracionados.
Tudo isso dificulta o entendimento.

Vejam os senhores que, por simples remissão a um número (n° 5) e
uma alínea ("e") da Tabela 4, a Emenda n° 2, da Comissão de Defesa
do Consumidor, majorou muito os emolumentos, mais ainda ao retirar
a Nota n° VIII da Tabela 4 do Anexo 1. Impõe-se mais um aumento de
emolumento.

Temos que ter a realidade como parâmetro. A construção civil
sempre vem reclamando, com razão, dos elevados custos cartorários.

Dos mais de 3 mil serviços de notas e de registros do Estado, mais
de 90% não remuneram condignamente os titulares e escreventes.

Devemos enfrentar o tema sem preconceito.
Devemos legislar para o cidadão mineiro usufruir de um serviço

sério, transparente, público, com emolumentos pagáveis, e não de um
serviço usurpador.

EMENDA N°15
Dê-se a seguinte redação ao item 1, "j", da Tabela 4 do Anexo 1:
"Tabela 4
Atos do Oficial do Registro de Imóveis
1 - Averbação

j) ..construção, baixa e habite-se, por empreendimento - os
mesmos valores da alínea 'e' do n° 5 desta tabela.".

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2003.
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Chico Simões

EMENDA N°16
Suprima-se o § 3° do art. 26 da Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de

1997, a que faz referência o art. l° do Substitutivo n° 1.
Sala das Reuniões, dezembro de 2003.
Chico Simões

EMENDA N°17
O § 2° do art. 40 da Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997, a

que faz referência o art. 1 0 do Substitutivo n° 1, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Os valores a que se referem as tabelas constantes dos anexos
desta lei serão reajustados por lei.".

Sala das Reuniões, dezembro de 2003.
Chico Simões

EMENDA N°18
O § 20 do art. 13 da Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997, a

que se refere o art. 1° do Substitutivo n° 1 passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 1°- ...................................
'Art. 13- ...................................
§1 0 .  .........................................
§ 20 - Serão isentas de emolumentos as averbações decorrentes de

ação judicial em que o beneficiário esteja sob o pálio da assistência
judiciária gratuita.'.".

Sala das Reuniões, dezembro de 2003.
Chico Simões
Justificação: A assistência judiciária gratuita é prevista na

Constituição Federal e na Lei Federal n° 1.060, de 1950: Não pode o
Estado legislar sobre matéria processual, como é este caso.
Concedida a assistência judiciária pelo Juiz, não cabe aos cartórios
cobrar emolumentos das averbações em que o autor ou réu estejam
sob o pálio da justiça gratuita. Somos pela manutenção do conceito de
assistência judiciária gratuita, e não pela restrição desse conceito para
efeitos de pagamento de emolumentos cartoriais em caso de
averbações.

EMENDA N°19
Suprima-se o § 3° do art. 13 da Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de

rÁ'
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1997, a que faz referência o art. l' do Substitutivo n° 1.

Sala das Reuniões, dezembro de 2003.
Chico Simões
Justificação: A assistência judiciária gratuita é prevista na

Constituição Federal e na Lei Federal n° 1.060, de 1950. Concedida a
assistência judiciária pelo Juiz, não cabe aos cartórios cobrar
emolumentos das averbações em que o autor ou réu estejam sob o
pálio da justiça gratuita. Esta emenda visa garantir isenção de
emolumentos a todos os contribuintes que tiveram assegurada a
assistência judiciária gratuita. Ressalte-se que não compete ao
legislador estadual alterar as normas da assistência judiciária,
mormente para reduzir sua abrangência.

EMENDA 20
Dê-se à Nota 1 da Tabela n° 4 do Substitutivo n° 2 da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentaria a seguinte redação:
Nota 1 - Consideram-se registros com valor patrimonial aqueles

referentes à transmissão e divisão, a qualquer título, da propriedade
ou do domínio útil e aqueles constitutivos de direitos reais.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003.
Chico Simões
Justificação: Pelo Substitutivo n° 2, qualquer pessoa física ou

jurídica que tiver imóvel arrestado, penhorado ou seqüestrado pela
justiça pagará ao Cartório de Registro de Imóvel 20% do valor do
registro da escritura. Entendemos que, pelo fato de os emolumentos
cartoriais serem taxas, não podem ter o valor vinculado a nenhum
valor financeiro. Portanto, somos pela fixação do valor dos
emolumentos, conforme fixado no projeto original, convertido em
reais.

EMENDA N°21
Dê-se à Tabela n° 4 item "g" do Substitutivo n° 2, da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentaria, a seguinte redação:
g) Para cancelamento de ônus e	7,27 2,43 9,70

direitos reais sobre imóveis

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003.
Chico Simões
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Justificação: O Substitutivo n° 2 vincula a averbação de
cancelamento de ônus e direitos reais sobre imóveis a 20% do custo
do registro da escritura. Taxa não é instrumento de arrecadação
tributária; é sim contraprestação do valor do serviço prestado ou
disponível pelo Estado ao contribuinte. Não podemos vincular o
cancelamento de ônus e direitos reais sobre imóveis ao valor da
escritura do referido imóvel, visto que os valores das taxas não podem
ser vinculados a nenhum critério. O valor apresentado, de R$ 9,70, já
está reajustado, sendo também o mesmo valor cobrado por uma
averbação de cédula de hipoteca. O valor total sugerido é compatível
com o valor do serviço.

EMENDA N°22
Dê-se à Tabela n° 4 item "g" do Substitutivo n° 2, da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, a seguinte redação:
5 - Registro

g) De penhora,	7, 2, 9,7
arresto ou	27 43 O
seqüestro de

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003.
Chico Simões
Justificação: O Substitutivo n° 2 vincula a penhora, arresto ou

seqüestro de imóvel a 20% do custo do registro da escritura. Não
podemos vincular a averbação das medidas judiciais ao valor da
escritura do referido imóvel, visto que os valores das taxas não podem
ser vinculados a nenhum critério. Taxa é contraprestação do valor do
serviço prestado ou disponível. O valor apresentado, de R$9,70, já
está reajustado, sendo também o mesmo valor cobrado por uma
averbação de uma cédula de hipoteca.

EMENDA N°23
Dê-se nova redação ao art. 48 do Substitutivo n° 2, da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentaria:
'Art. 48 - Os valores constantes no texto e nas tabelas desta lei,

expressos em reais, poderão ser atualizados anualmente por variação
percentual não superior ao índice que corrigir os vencimentos dos
servidores ativos e inativos do Estado.

Parágrafo único - A primeira atualização dos valores constante no
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texto e nas tabelas ocorrerá em 10 de janeiro de 2005.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003.
Chico Simões
Justificação: O Substitutivo n° 2 altera o índice de atualização das

taxas cobradas pelos cartórios por serviços extrajudiciais, substituindo
a correção por variação da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais
- UFEMG - pela variação do índice que corrigir os vencimentos dos
servidores públicos estaduais ativos e inativos. Essa medida faz
justiça tributária ao atrelar a atualização da taxas dos cartórios à
correção salarial devida aos servidores públicos, de modo que não
ocorra o desequilíbrio financeiro entre as taxas e os vencimentos do
serviço público.

EMENDA N°24
Dê-se à Tabela n° 4 item 1" do Substitutivo n° 2, da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, a seguinte redação:
j) De construção, "baixa" e "habite-se" - 50% dos valores da
alínea "e" do número 5 desta tabela.

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003.
Chico Simões
Justificação: O Substitutivo n° 2 vincula a averbação de construção

"baixa" e "habite-se" a 75% do custo do registro da escritura tornando
mais oneroso para o contribuinte, o que nos leva a retornar à alíquota
de 50%.

EMENDA N°25
Dê-se nova redação à alínea 't' do item 5 da Tabela 4 do anexo do

Projeto de Lei n° 1.083/2003:
"Anexo - ................
Tabela 4 - ...............
5- ..........................

Atos do Oficial de 1 Emolu Taxa de	Valor Final
Registro de Imóveis 1 mentos Fiscalização	ao Usuário

Judiciária

7
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notas de crédito
industrial, de crédito
rural e de crédito
comercial e cédulas
de crédito
i mobiliário e de
produto rural".

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2003.
Paulo Piau
Justificação: A emenda apresentada propõe desonerar o setor

produtivo. Complementarmente a esta proposição, estamos
apresentando outra emenda fixando os emolumentos de averbação
nos mesmos valores do registro. Isso se faz necessário tendo em vista
que em muitas operações, como no caso da averbação de cédula
rural hipotecária, ocorre a duplicidade no pagamento de emolumentos,
sendo um peso muito grande para esse setor econômico mineiro.

Os produtores rurais vêm sendo onerados pela cobrança de mais de
um emolumento por uma mesma operação de registro, o que
desestimula a produção.

0 peso da cobrança anula os propósitos do Governo de concessão
de estímulos aos produtores rurais, em termos de crédito rural, já que
se pode avaliar um ônus desproporcional, pois em casos de
cobranças incidentes sobre cédula de crédito rural, além do que já é
recolhido com base na legislação federal, os cartórios de registro de
imóveis indevidamente estão cobrando por esses atos com base em
legislação estadual, alterando a sistemática de cobrança e neste caso
específico cobrando duas vezes, uma na averbação e outra no
rêgistro.

Assim sendo, a alteração proposta justifica-se para evitar a inibição
do processo de desenvolvimento e do empreendedorismo rurais,
impedindo que o Governo siga na edição de normas legais que vão na
contra-mão do fomento aos segmentos agrícolas.

EMENDA N°26
Dê-se nova redação à alínea "p" do item 1 da Tabela 4 do anexo do

Projeto de Lei n° 1.083/2003:
"Anexo - ..............

rÁ.
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Tabela 4 -
1- ........................
* - A tabela da Emenda n° 26 foi publicada na edição do 'Diário do

Legislativo" de 6.1.2004.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2003.
Paulo Piau
Justificação: A emenda apresentada visa dar tratamento igualitário

aos emolumentos que são auferidos na averbação de atos. O setor
produtivo não deve ser onerado, tendo em vista sua importância na
geração de riquezas e pelo papel importante na geração de emprego
e renda.

Esse emolumento conflita com o espírito norteador do Decreto
Federal n° 167/67, que procurou uma justa avaliação da remuneração
para os serventuários, 'á que o processo de inscrição das Cédulas de
Crédito Rural é extremamente simplificado, pois apenas requer a
transcrição sumária dos requisitos essenciais", e "não sujeita o
ruralista às tabelas regimentais, que encarecem sobremodo o crédito
rural".

São inúmeras as operações anuais de averbação de cédulas de
crédito rural, tendo em vista as operações do produtor rural realizadas
em sua propriedade. Desse modo, uma quantia expressiva como se
pretende recolher inibiria o desenvolvimento do setor, que, em sua
maioria, é formado por pequenos produtores rurais, muitos
desfrutando de economia familiar. Essa sobrecarga oneraria
desproporcional mente o segmento.

EMENDA N°27
Dê-se a seguinte redação ao art. 33 do Substitutivo n°2:
"Art. 33 - A arrecadação e os devidos repasses das parcelas de

compensação ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais pelos
atos gratuitos por ele praticados e de complementação da receita
mínima das serventias deficitárias serão geridos por comissão
integrada por nove membros e respectivos suplentes, assim
composta:

- quatro representantes indicados por entidades sindicais
representativas da classe dos Oficiais do Registro Civil das Pessoas
Naturais de Minas Gerais;

II - três representantes da classe dos Notários e Registradores de

rÁ



37

Minas Gerais;
III - um representante da Corregedoria-Geral de Justiça;
IV - um representante do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
§ 1° - A comissão gestora escolherá, entre seus membros, um

coordenador e respectivo suplente, com mandato de um ano, vedada
a recondução.

§ 2° - Para fins de composição da comissão gestora, os
representantes das entidades sindicais serão indicados em listas
tríplices encaminhadas ao Chefe do Poder Executivo, no prazo de
trinta dias úteis contados da data da publicação desta lei.

§ 30 - No prazo de trinta dias úteis contados do prazo final para o
recebimento das listas tríplices, o Chefe do Poder Executivo designará
os membros da comissão gestora, sem direito a nenhuma espécie de
remuneração, devendo pelo menos metade dos representantes dos
Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais e dos Notários e
Registradores serem titulares de serventias com sede no interior do
Estado.".
'Sala das Reuniões, de de 2003.
Weliton Prado
Justificação: A Lei n° 12.727, de 30/12/97, que dispõe sobre

contagem, cobrança e pagamento de emolumentos devidos por
serviços extrajudiciais e dá outras providências, está sendo alterada,
In totum", pelo Substitutivo n° 2, da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, ao Projeto de Lei n° 1.083/2003, do
Governador Aécio Neves, que eleva os valores cobrados pelas taxas
dos cartórios.
'Assim, propomos esta emenda para incluir entre os membros da

comissão gestora dos recursos destinados à compensação aos
Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais pelos atos gratuitos
por eles praticados e à complementação da receita mínima das
serventias deficitárias um representante da Corregedoria-Geral de
Justiça - que, aliás será responsável, na fase de transição, pela
gestão desses recursos - e de um representante do Tribunal de
Justiça do Estado para acompanhar a gestão desses recursos
arrecadados junto ao povo mineiro.

EMENDA N°28
Suprima-se o subitem "b" do item 5 da Tabela 1, anexa ao
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Substitutivo n° 2, o qual cria taxa de emolumentos para confecção e
guarda de cartão ou ficha de assinatura para reconhecimento de
firma.

Sala das Reuniões, de de 2003.
Weliton Prado
Justificação: A Lei n° 12.727, de 30/12/97, que dispõe sobre

contagem, cobrança e pagamento de emolumentos devidos por
serviços extrajudiciais e dá outras providências, está sendo alterada,
"in totum", pelo Substitutivo n° 2, da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, ao Projeto de Lei n° 1.08312003, do
Governador Aécio Neves, que eleva os valores cobrados pelas taxas
dos cartórios.

Ao mesmo tempo em que propõe o aumento, o projeto busca criar
algumas taxas com nenhum benefício social. Uma dessas taxas é a
de confecção e guarda de cartão ou ficha de assinatura para
reconhecimento de firma, no valor de R$3,00 por cartão ou ficha, nos
termos do Substitutivo n° 2.

No período que vivemos, com a já pesada carga tributária, agravada
ainda mais com as propostas do Governador Aécio Neves, o chamado
"tarifaço", não podemos admitir a criação de mais taxas. Assim,
apresentamos proposta para retirar do Substitutivo n° 2 ao Projeto de
Lei n° 1.083/2003 a referida taxa. Pela importância da matéria aludida,
acreditamos na aprovação desta emenda por nossos ilustres pares.

EMENDA N°29
Dê-se a seguinte redação ao art. 36 do Substitutivo n° 2:
"Art. 36 - A comissão gestora a que se refere o art. 33 prestará

contas dos valores arrecadados e repassados às serventias,
discriminadamente, mediante demonstrativos mensais de resultado, a
serem entregues à Corregedoria-Geral de Justiça e à Secretaria de
Estado da Fazenda, preferencialmente em meio magnético, até o dia
trinta do mês subseqüente ao de referência da prática dos atos.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado da Fazenda divulgará, com
periodicidade quadrimestral, em sua página oficial na Internet, o
demonstrativo atualizado dos valores arrecadados e repassados às
serventias, discriminadamente, o qual conterá:

- a arrecadação discriminada por tabela e por item constante de
cada uma das tabelas anexas a esta lei;
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II - o repasse realizado pela comissão gestora às serventias,

discriminados os serviços notariais e de registro e os valores.".
Sala das Reuniões, de de 2003.
Weliton Prado
Justificação: A Lei n° 12.727, de 30/12/97, que dispõe sobre

contagem, cobrança e pagamento de emolumentos devidos por
serviços extrajudiciais e dá outras providências, está sendo alterada,
"in totum", pelo Substitutivo n° 2, da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, ao Projeto de Lei n° 1.083/2003, do
Governador Aécio Neves, que eleva os valores cobrados pelas taxas
dos cartórios.

Assim, propomos esta emenda para fazer cumprir o princípio da
publicidade, que orienta o serviço público. Apesar de a prestação dos
serviços cartoriais ou extrajudiciais constituir atividade delegada aos
particulares pelo poder público estadual, esse serviço não perde seu
caráter público. Daí a necessidade de se fazer a Secretaria de Estado
da Fazenda tornar pública a prestação de contas dos valores
destinados às serventias a título de compensação aos Oficiais do
Registro Civil das Pessoas Naturais pelos atos gratuitos por eles
praticados e de complementação da receita mínima das serventias
deficitárias.

EMENDA N°30
Dê-se a seguinte redação ao "caput" do ai. 20 do Substitutivo n°2:
"Art. 20 - Os declaradamente pobres estão isentos do pagamento de

emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária:
1 1 - pela habilitação do casamento e respectivas certidões;
II - pelo registro de emancipação, ausência, interdição, sentença

judicial, adoção e averbação para retificar, restaurar ou cancelar
registro, inclusive anotações por determinação judicial e respectivas
certidões.".

Sala das Reuniões, de de 2003.
Weliton Prado
Justificação: A Lei n° 12.727, de 30112/97, que dispõe sobre

contagem, cobrança e pagamento de emolumentos devidos por
serviços extrajudiciais e dá outras providências, está sendo alterada,
In totum", pelo Substitutivo n° 2, da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, ao Projeto de Lei n° 1.083/2003, do
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Governador Aécio Neves, que eleva os valores cobrados pelas
taxas dos cartórios.

Assim, propomos esta emenda para incluir no rol de isenções de
emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária os registros de
emancipação, ausência, interdição, sentença judicial, adoção e
averbação para retificar, restaurar ou cancelar registro, inclusive
anotações por determinação judicial e respectivas certidões. Trata-se
de medida de grande alcance social para as famílias pobres que
manifestam judicialmente sua intenção de emancipar, declarar
ausente, interditar ou adotar pessoas.

Ressalte-se que não haverá prejuízo para os cartórios, pois o
próprio projeto prevê mecanismos de compensação financeira pelas
isenções dos serviços cartoriais de Registro Civil das Pessoas
Naturais.

EMENDA N°31
Dê-se a seguinte redação ao 'caput" do art. 19 do Substitutivo n° 2:
"Art. 19 - Fica isenta de emolumentos e da Taxa de Fiscalização

Judiciária a prática de atos notariais e de registro para cumprimento
de mandado e alvará judicial expedido em favor de beneficiário da
justiça gratuita, amparado pela Lei Federal n° 1.060, de 5 de fevereiro
de 1950.".

Sala das Reuniões, de de 2003.
Weliton Prado
Justificação: A Lei n° 12.727, de 30/12/97, que dispõe sobre

contagem, cobrança e pagamento de emolumentos devidos por
serviços extrajudiciais e dá outras providências, está sendo alterada,
In totum", pelo Substitutivo n° 2, da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, ao Projeto de Lei n° 1.083/2003, do
Governador Aécio Neves, que eleva os valores cobrados pelas taxas
dos cartórios.

Assim, propomos esta emenda para incluir no rol de isenções de
emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária os atos notariais e
de registro para cumprimento do alvará judicial, além do mandado
judicial, com o objetivo de beneficiar a população mineira que recorre
ao Poder Judiciário para ter satisfeitos os seus direitos.

Além disso, a emenda retira a determinação de que só fará jus à
isenção das taxas do cartório aquele que for representado por
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Defensor Público do Estado ou advogado dativo. Entendemos que
qualquer cidadão que se declare pobre no sentido legal, tendo o
pedido de assistência judiciária gratuita deferido pelo Juiz, merece a
isenção das taxas para registrar e praticar atos em cumprimento a
mandado e alvará judicial.

EMENDA N° 32
Acrescente-se, onde convier, ao Substitutivo n° 2 o seguinte artigo:
"Art. ... - Os serviços notariais e de registro divulgarão, em veículo

de comunicação impresso, de circulação municipal, regional ou
estadual, demonstrativo anual relativo á cobrança dos emolumentos e
ao repasse da Taxa de Fiscalização Judiciária, discriminados os itens
das tabelas de que trata esta lei".

Sala das Reuniões, de de 2003.
Welitor, Prado
Justificação: A Lei n° 12.727, de 30/12/97, que dispõe sobre

contagem, cobrança e pagamento de emolumentos devidos por
serviços extrajudiciais e dá outras providências, está sendo alterada
In totum" pelo Substitutivo n° 2, da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, ao Projeto de Lei n° 1.083/2003, do
Governador Aécio Neves, que eleva os valores cobrados pelas taxas,
conhecidas como taxas dos cartórios.

Nesse sentido, propusemos esta emenda para fazer cumprir o
princípio da publicidade que orienta o serviço público. Apesar de a
prestação dos serviços cartoriais ou extrajudiciais constituir atividade
delegada ao particular pelo poder público estadual, esse serviço não
perde seu caráter público. Daí a necessidade de se fazer os serviços
notariais e de registro publicarem prestação de contas de todos os
valores arrecadados com as taxas e de todos os valores repassados
ao Estado pela Taxa de Fiscalização Judiciária.

EMENDA N° 33
O art. 48 do Substitutivo n° 2 passa a vigorar com a seguinte

redação:
"Art. 48 - Os valores constantes no texto e nas tabelas anexas a esta

lei serão atualizados por lei.".
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2003.
Chico Simões

EMENDA N° 34

E
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Dê-se à letra "g" do item 1 da Tabela 4 do Substitutivo n° 2 a

Tabela 4 (R$)____
Atos do Oficial de	Emolument Taxa de	Valor Final
Registro de Imóveis os	Fiscalização	ao Usuário

 Judiciária
1 - Averbação (com todas as anotações e referências a outros

g) para	 7,27	2,43	9,7
cancelamento de
ônus e direitos reais
sobre imóveis

Sala das Reuniões, de de 2003.
Jayro Lessa
Justificação: Atualmente o valor cobrado pelo cancelamento de ônus

e direitos reais sobre imóveis, cujo exemplo típico é a baixa da
hipoteca após o devedor ter quitado sua dívida junto ao agente
financeiro, é feito pelo valor fixo de R$6,70, por se tratar de ato sem
conteúdo financeiro (a averbação simplesmente dirá que a dívida foi
paga), classificado na Tabela 4, Número 5, Letra G. O substitutivo n° 2
altera este item, determinando que a cobrança seja feita com
conteúdo financeiro, à razão de 20% dos valores que compõem o
Número 5, Letra E, da Tabela 4.

Tal medida implica em aumentos que variam de 76,42% a
8.561,49%, comparando-se os valores extremos da tabela por faixa de
valores (mínimo = R$59,10 x 0,20 = R$11,82 e máximo = R$2.901,60
x 0,20 = R$580,32) com o valor atualmente cobrado (R$6,70). Diante
disso, achamos justo que o nobre relator acate esta emenda que
estará fazendo justiça ao contribuinte.

EMENDA N°35
Suprima-se a letra "g" do item 5 da Tabela 4 do Substitutivo n° 2,

dando nova redação à Nota 1 da referida tabela.
"Tabela 4 (R$)
Atos do Oficial de	Emolu 1 Taxa de	Valor Final
Registro de Imóveis mentos Fiscalização	ao Usuário
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Nota 1 - Consideram-se registros com conteúdo financeiro
aqueles referentes à transmissão e divisão, a qualquer título,
da propriedade ou domínio útil e aqueles constitutivos de
direitos reais."

Sala das Reuniões, de de 2003.
Jayro Lessa
Justificação: O valor cobrado pelo registro de penhora, arresto ou

seqüestro de imóveis é fixo (R$6,34), por se tratar de ato sem
conteúdo financeiro, classificado na Tabela 4, n° 5, letra "d". O
Substitutivo n° 2 modifica esse valor para R$9,20, o que já representa
um aumento de 45,11%.

Entretanto, ao inserir tais atos (penhora, arresto e seqüestro), de
natureza eminentemente processual, e não patrimonial ou financeira,
na letra "g", determinando que a cobrança seja feita com conteúdo
financeiro, à razão de 20% dos valores que compõem o n° 5, letra "e",
da Tabela 4, além de incorrer em imperfeição técnica, já que se trata
de ato sujeito a registro e não a averbação, instituem-se aumentos
que variam de 86,44% a 9.053,31%, comparando-se os valores
extremos da tabela por faixa de valores (mínimo = R$59,10 x 0,20 =
R$ -11,82 e máximo = R$2.091,60 x 0,20 = R$580,32) com o valor
atualmente cobrado (R$6,34).

Diante disso, achamos justo que o nobre relator acate esta emenda,
que fará justiça ao contribuinte.

EMENDA N°36
Dá nova redação à letra ' j" do item 1 da Tabela 4 do Substitutivo n°

2:

Sala das Reuniões, de de 2003.
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Jayro Lessa
Justificação: O percentual de incidência atualmente previsto, de 50%

sobre os valores do n° 5 da Tabela 4, já foi objeto de tormentosas
discussões entre o setor civil e os cartórios de registro de imóveis.
Quando da aprovação da Lei n° 13.438, de 1999, este percentual
consagrou o consenso alcançado àquela época como forma de
resolver o impasse a respeito do critério de cobrança, se por unidade
autônoma ou pelo valor total da construção, nos casos de baixa de
construção (habite-se).

O aumento do percentual de incidência de 50% para 75% configura
um incremento extra de 91%, se considerado o aumento médio de
27% concedido nas próprias faixas de valores que compõem o n° 5,
letra "e", da Tabela 4.

EMENDA N°37
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O incorporador somente poderá negociar unidades

autônomas de uma obra após ter registrado, no cartório competente
de registro de imóveis, os documentos especificados nas alíneas do
art. 32 da Lei Federal n°4.591, de 16 de dezembro de 1964.

Parágrafo único - Cabe ao oficial, no ato do registro de que trata o
'caput' deste artigo:

- comunicar à Secretaria da Receita Federal e às Secretarias da
Fazenda do Estado e do município o valor da avaliação fiscal
constante do registro de aquisição do imóvel e o valor total projetado
para a venda das frações ideais do terreno, bem como o custo de
construção calculado de cada unidade;

II - comunicar ao Ministério Público a ocorrência de infração ao
disposto na Lei Federal n° 4.591, quando identificar, pelas datas
constantes da documentação e dos contratos de promessa de compra
e venda de imóveis, que houve negociação de unidades autônomas
antes do registro da incorporação em cartório;

III - comunicar ao Ministério Público qualquer infração ao § 3 0 do art.
32 ou aos arts. 64, 65 e 66 da Lei Federal n°4.591.

IV - comunicar os valores efetivos de venda das unidades
negociadas à Secretaria da Receita Federal, para fins do cálculo do
Imposto de Renda incidente, e à Prefeitura local, para fins do cálculo
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU - e do Imposto de
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Transmissão de Bens Inter Vivos - ITBI -;
ii V - comunicar às autoridades competentes o descumprimento pelo
incorporador do disposto no art. 62 da Lei Federal n° 4.591;

VI - comunicar à Receita Federal, para efeito de cálculo do Imposto
de Renda devido pelo incorporador ou construtor, quando, na fixação
do custo unitário por metro quadrado, a parcela correspondente aos
emolumentos devidos por registros e averbações decorrentes da
incorporação, desde o início desta até a baixa da construção, for
superior à efetivamente paga pelo adquirente de unidade construída.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003.
Rêmolo Aloise
Justificação: Esta emenda é fruto do trabalho da CPI dos Cartórios,

que teve por objetivo conferir maior transparência aos atos cometidos
por esses estabelecimentos, fazendo com que o registro do imóvel
documente o valor real da negociação.

•	 EMENDA N° 38
• Dê-se a seguinte redação à Nota 1 da Tabela 4:
"Nota 1 - Consideram-se registros com conteúdo financeiro aqueles

referentes à transmissão e divisão, a qualquer título, da propriedade
ou domínio útil e aqueles constitutivos de direitos reais.".

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2003.
Célio Moreira
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que no decorrer da discussão foram apresentados ao projeto
um substitutivo do Deputado Chico Simões, que recebeu o n° 3, três
emendas do Deputado Paulo Piau, que receberam os nos 7, 25 e 26,
uma emenda da Deputada Marília Campos e do Deputado Biel Rocha,
que recebeu o n° 8, três emendas do Deputado Rogério Correia, que
receberam os nos 9 a 11, quatro emendas do Deputado Célio Moreira,
que receberam os nos 12 a 14 e 38, onze emendas do Deputado
Chico Simões, que receberam os n

o
s 15 a 24 e 33, seis emendas do

Deputado Weliton Prado, que receberam os n°s 27 a 32, três
emendas do Deputado Jayro Lessa, que receberam os n os 34 a 36, e
uma emenda do Deputado Rêmolo Aloise, que recebeu o n° 37, e
que, nos termos do § 2 0 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha
o projeto com as emendas à Comissão de Fiscalização Financeira
para parecer.
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Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 20

minutos para que se ultime o parecer da referida comissão sobre as
emendas apresentadas ao Projeto de Lei n° 1.083/2003. Estão
suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
• Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento
• Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a Presidência

encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para as
reuniões extraordinárias de amanhã, dia 19, às 9, às 14 e às 20 horas,
nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 88 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 19112/2003
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - ia Parte: Ata - 2a Parte
(Ordem do Dia): Suspensão e reabertura da reunião - Palavras do Sr.
Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do
Deputado Alberto Pinto Coelho e outro; aprovação - Discussão, em 20
turno, do Projeto de Lei n° 1.080/2003; discurso do Deputado Rogério
Correia; encerramento da discussão; aprovação na forma do vencido
em 1° turno - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 15/2003;
encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emendas e
subemenda; aprovação; votação da Emenda n° 2 e da Subemenda n°
1 à Emenda n° 1; aprovação; prejudicialidade da Emenda n° 1 -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 311/2003; aprovação
com as Emendas n

o
s 1 a 4 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei

n° 842/2003; apresentação da Emenda n° 1; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto com a emenda à Comissão de
Fiscalização Financeira - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
77912003; apresentação das Emendas nos 6 e 7; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto com as emendas à Comissão
de Defesa do Consumidor - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei
n° 930/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Encerramento.

Comparecimento
Comparecem as Deputadas e os Deputados:
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Maurj Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon
Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Biel Rocha - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - 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 - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonidio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Maria José I-Iaueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo
- Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo
Cesar - 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 9h12min, a lista de

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

Parte
Ata

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

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
votação da matéria constante na pauta.

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

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
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O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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

o Projeto de Lei n° 871/2003, apreciado na reunião extraordinária de
ontem, à noite, e que faz retirar da referida pauta o Projeto de Lei n°
1.083/2003 por não estarem preenchidos os pressupostos regimentais
para a sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
- A seguir, vem à Mesa e é submetido a votos e aprovado

requerimento dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Rogério Correia,
em que solicitam a inversão da pauta da reunião, de modo que os
Projetos de Lei n

o
s 1.080, 15, 311, 842, 779 e 930/2003 sejam

apreciados, nessa ordem, em primeiro lugar, entre as matérias em
fase de discussão.

O Sr. Presidente - Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n°
1.080/2003, do Governador do Estado, que altera a Lei n° 12.426, de
27/12/96, que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão "Causa
Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD. 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 Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados,
peço ao Presidente desta Casa que me conceda certa liberalidade
sobre o assunto que irei discutir. Além do próprio projeto em
discussão, que altera a Lei n° 12.426, de 27/12/96, que dispõe sobre o
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos - chamado de tarifaço do ITCD -, também gostaria de
adentrar outros assuntos, mas procurarei ser o mais rápido possível.

Em primeiro lugar, queria reiterar que novamente votaremos contra
esse projeto, que se encontra em discussão em 2 0 turno. Apelidamos
a proposição de "tarifaço da morte", porque integra o pacote de seis
aumentos de tarifas e impostos enviado pelo Governador e diz
respeito exatamente ao Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis".

O PT e o PCdoB votaram contra a matéria ontem pelos motivos já
exaustivamente discutidos aqui e pela nossa discordância da política
de aumento de tributos e de tarifas para o próximo ano. Não havia
necessidade desses aumentos, mesmo porque são completamente
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injustos. Daí a razão do nosso posicionamento contrário, sobretudo
num momento em que o povo mineiro e brasileiro vive uma difícil
situação.

Além disso, esses aumentos respingam sobre vários outros
impostos: o IPVA de motos, o imposto sobre heranças, as tarifas
relacionadas ao meio ambiente, a taxa de incêndio. Enfim, é uma
série de projetos que aumentam a carga tributária, repercutindo no
conjunto dos trabalhadores e empresários. Fica aqui, então, Sr.
Presidente, mais uma vez, o nosso encaminhamento contrário à
aprovação, em 20 turno, desse projeto de lei do Governador.
.,Sr. Presidente, aproveito para discutir outros projetos da pauta,

notadamente um que muito nos preocupa e que certamente é motivo
da visita, que recebemos, dos trabalhadores do IPSEMG, sempre
mobilizados em favor dos interesses do Instituto, do funcionalismo e
do serviço público de Minas Gerais. Agradeço a presença de todos e
não poderia deixar de discutir o projeto de criação do fundo, que é
resultado do acordo sobre a reforma administrativa e é necessário
para uma maior tranqüilidade na questão da pensão e das futuras
aposentadorias.
IQ Deputado Rêmolo Aloise apresentou emenda, e queria agradecer-

lhe por estar aberto à discussão e à própria consulta sobre a retirada
de emendas. Viemos fazer de público essa solicitação ao Deputado e
à Comissão de Fiscalização Financeira, que acabou aprovando a
emenda.

A Assembléia já discutiu essa questão e optou por manter a
obrigatoriedade do desconto do IPSEMG para o conjunto dos
servidores públicos. Novamente a discussão volta à tona, a fim de que
a contribuição, hoje obrigatória, se transforme em não obrigatória, e,
portanto, o funcionário possa optar entre contribuir ou não com o
IPSEMG. A intenção do Deputado é deixar a escolha livre para o
servidor.

Tenho dialogado com o Deputado Rêmolo Aloise, que está
conversando com os Deputados da Comissão de Fiscalização
Financeira para retirar essa emenda, mas o problema é que há uma
política clara de sucateamento do IPSEMG por parte do Governador
Aécio Neves. Estamos fazendo essa denúncia desde que o Governo
tomou posse.
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Não tenho procuração para defender o ex-Governador Itamar

Franco - nem se trata disso - , mas é fato que a política do Governo
passado, de certa forma, foi de reforçar o caixa do IPSEMG e de
buscar dar independência financeira ao órgão, tornando obrigatórios
os repasses do Estado para o IPSEMG para que este não ficasse de
pires na mão, pedindo mensalmente uma verba aqui e outra ali no
orçamento do Governo do Estado e essa verba diminuindo cada vez
mais, levando o IPSEMG ao sucateamento. Com a eleição do
Governado Aécio Neves, infelizmente essa política foi derrotada e
tivemos de volta todo o processo de sucateamento do órgão, comum
no Governo Azeredo. As verbas começam a diminuir, os repasses não
são feitos, e o que o Instituto tinha melhorado quanto ao atendimento,
que depende de finanças, vai sendo retirado. E o caso do IPSEMG-
Família, que estava em curso, que estava agradando onde foi
implantado, mas, num corte unilateral do Governo, esse serviço
acabou, assim como outras vantagens que o IPSEMG tinha.

O IPSEMG é importante não só para o funcionalismo público, mas
também para o SUS, pois diminui a demanda deste. E tem um grande
aporte financeiro que vem dos próprios servidores públicos. Isso o
alivia. Aliás, houve um aumento dessa contribuição exatamente para
tentar viabilizar o IPSEMG sem que houvesse necessidade de um
grande aporte do Estado. A contribuição que o Estado dá ao IPSEMG
ajuda na sustentação do próprio SUS, que tem o atendimento aliviado.
Os que mais necessitam de que o IPSEMG funcione, de que melhore
a sua qualidade são exatamente aqueles servidores que recebem
menos. Há uma procura muito grande por parte dos servidores que
ganham menos. Portanto, é importante manter o IPSEMG com a
sustentação devida, melhorando a sua qualidade.

Como o Governo não aposta no IPSEMG, se aprovarmos agora a
retirada da obrigatoriedade do desconto, certamente o Instituto sofrerá
um rombo. A proposta é exatamente para que a Assembléia
Legislativa não tenha de contribuir obrigatoriamente com o IPSEMG.
Isso significará um rombo no Instituto que o levará a maiores
dificuldades. Como o Governo não se compromete afazer um repasse
maior para a Instituição, não resolveremos o problema, apenas o
agravaremos.

É preciso encontrar uma solução da qual o Governo faça parte. Ela
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não pode ser unilateral. A crítica que faço aqui é ao próprio
Governador Aécio Neves, que não entende a importância do IPSEMG
e, não apostando nele, não deixa alternativa para que os servidores
pensem no Instituto de forma que também se sustente com o auxílio
do Governo. Seria uma obrigatoriedade, aliás, o reforço do IPSEMG
por meio do caixa do Estado. Se isso não é feito, isentar de
contribuição os servidores da Assembléia levaria a um rombo no
IPSEMG, a uma piora na prestação de serviço e ao sucateamento do
Instituto.

Nesse sentido, a emenda é equivocada e inoportuna. Estou tendo
essa conversa com o Deputado Rémolo Aloise, a quem, mais uma
vez, agradeço por estar sensível às argumentações e aos próprios
membros da Comissão de Fiscalização Financeira, aceitando essa
emenda e incorporando-a. Sei que há uma pressão para que essa
isenção aconteça, mas peço às Deputadas e aos Deputados que
façamos essa discussão em conjunto com o Governo e não
unilateralmente, pois isso causaria um prejuízo muito grande para o
IPSEMG. Espero a compreensão dos Deputados. Retiramos essa
emenda e discutiremos a questão do IPSEMG mais globalmente.

Presidente Mauri Torres, no início do ano apresentei um
requerimento em nome das Bancadas do PT e do PCdoB solicitando a
formação de uma comissão especial para analisar a situação do
IPSEMG e elaborar sugestões para o fortalecimento dessa Instituição.
Essa comissão até hoje não foi formada, mas seria muito importante
para conhecermos a real situação do IPSEMG e lutar para que não
seja sucateado, o que parece ser a vontade do Governador Aécio
Neves, infelizmente. Com essa comissão, a Assembléia Legislativa
poderia, aí sim, pressionar e conseguir uma solução global para o
IPSEMG. O que não podemos é adotar apenas uma posição
unilateral, prejudicando ainda mais o Instituto, que é fundamental para
os servidores públicos do interior e da Capital.

Por isso, estou apelando à Comissão de Fiscalização Financeira
para que retire essa emenda. Vamos formar a Comissão Especial do
IPSEMG para que, a partir daí, tenhamos uma política que reforce o
IPSEMG ainda mais como instituição fundamental para o servidor
público e até para o povo mineiro, uma vez que ele alivia o SUS.

O Deputado Chico Rafael (em aparte) - Sr. Deputado, agradeço a
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oportunidade do aparte. Aproveito a presença dos servidores do
IPSEMG nas galerias, preocupados com a questão da saúde do
funcionalismo público, para dizer que essa é a preocupação da
Assembléia Legislativa também. A Assembléia sempre esteve
presente nos grandes debates que envolveram o IPSEMG, por
conhecer sua importância para os servidores de Minas Gerais.
Acredito que o Governador não tem a intenção de desmantelar o
sistema de saúde do Estado. Longe disso, ele é um homem público de
visão, um estadista à altura do povo mineiro e, com toda certeza, está
preocupado com a situação do IPSEMG. Essa situação não é nova,
mas vem se arrastando há muitos e muitos anos.

O meu aparte se deve ao desconto que está sendo feito nos
contracheques dos funcionários de recrutamento amplo da
Assembléia Legislativa. Existe uma emenda aqui tornando esse
desconto facultativo. Sabemos que o IPSEMG passa por grandes
dificuldades financeiras. Concordo com V. Exa. quando diz que há
necessidade de aprofundar o debate e de se criar essa comissão de
estudos do IPSEMG. Mas também não poderia deixar de dizer aos
nobres Deputados e aos servidores presentes que não podemos
fechar um buraco abrindo outro. Digo isso porque o que está sendo
feito é tampar o buraco das contas do IPSEMG abrindo outro nas
contas dos servidores de recrutamento amplo da Assembléia
Legislativa, que não são obrigados a contribuir para o Instituto. Os
servidores concursados, sim. Essa é outra história. Mas os servidores
de recrutamento amplo, não. Para os servidores de recrutamento
amplo, R$100,00, R$80,00, R$1 50,00 fazem falta, sim, porque não se
trata de descontar em apenas um mês, mas em todo o período em
que ele serve à Casa.

Então, estamos tampando o buraco do IPSEMG e abrindo outro
rombo nas contas dos servidores de recrutamento amplo da
Assembléia. Reconhecemos que o problema é sério e precisamos
encontrar uma solução para ele. Mas não podemos tampar o sol com
a peneira e pensar que o problema estará resolvido dessa forma. Não,
precisamos resolver o problema dos funcionários de recrutamento
amplo da Assembléia Legislativa, que não são obrigados a contribuir
com o IPSEMG. Vejo esse desconto como verdadeiro confisco. Não
estou falando do nosso pagamento como parlamentares, contribuímos
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voluntariamente. Em principio, juridicamente, também não
estaríamos obrigados a contribuir, mas não estamos questionando
isso. Acredito que nenhum dos Deputados estaria disposto a criar uma
discussão em torno desse assunto. No entanto, não podemos deixar
de fazer esse questionamento a respeito do desconto feito nos
contracheques dos funcionários de recrutamento amplo, que, em sua
grande maioria, como os demais servidores do Estado, são também
pessoas simples.

Qualquer quantia descontada de seu salário faz falta no final do
mês, em seu orçamento. Estou disposto a colaborar; quero ajudar o
IPSEMG, somos companheiros, estamos aqui para isso. Mas não
poderia deixar de fazer essa observação. Agradeço o aparte. Estamos
juntos para encontrar uma solução para o problema. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Chico Rafael.
Sua preocupação é justa, mas a solução precisa ser encontrada de
maneira mais equilibrada, mais global. A emenda inclui, além dos
servidores de recrutamento amplo, todos os efetivos da Assembléia
Legislativa e os Deputados. Esse é um dos problemas da emenda. O
outro problema é que o Governo precisa empenhar-se no IPSEMG.
Se não houver boa-vontade do Governo, e nós ainda aprovarmos
emenda como essa, o Instituto sofrerá um baque ainda maior do que
já vem sofrendo. Precisamos de sua recuperação. E necessário que
essa Comissão faça um estudo de viabilidade, para a melhora e a
transformação do IPSEMG, a fim de que o Instituto tenha capacidade
de atendimento na Capital e no interior. V. Exa., como Deputado
representante do Sul de Minas, sabe das necessidades do IPSEMG,
que atende à imensa maioria dos servidores.

O IPSEMG, pelos convênios feitos com os hospitais, tem grande
importância. O problema é que o Governo não coloca aporte, atrasa o
repasse para os hospitais, para os atendimentos. Há várias
reclamações sobre isso, como vimos aqui. Essa discussão precisa ser
feita com o Governo. Desde o início do ano queremos fazer essa
discussão, mas o Governo parece não ter entendido ainda o problema
que está havendo com o IPSEMG.

Não é intenção de nossa bancada fazer um cavalo de batalha,
transformando a Comissão para fazer oposição ao Governador Aécio
Neves, à sua política com o IPSEMG. Não é isso. A Comissão terá a
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maioria do Governo, porque tem de espelhar a proporcionalidade da
Casa. Queremos que seja encontrada a solução real, que se
trabalhem propostas que façam com que o IPSEMG melhore sua
capacidade de atendimento.

Compreendemos as razões e as pressões feitas - até mesmo por
funcionários, que têm o desconto obrigatório e reclamam -, mas é
necessário entender também a linha da chamada contribuição
solidária, importante para o funcionamento do IPSEMG. Defendemos
que essa contribuição continue existindo e que o Estado tenha
também capacidade de intervenção maior para analisar outro tipo de
proposta e os vários tipos de demandas.

A Deputada Maria Tereza Lara (em apar te)* - Nobre companheiro,
Deputado Rogério Correia, não poderia deixar de manifestar
publicamente minha posição. Antes disso, quero cumprimentá-lo, pois
sou testemunha de sua reivindicação e atuação em defesa do
IPSEMG desde o início deste ano.

Como professora aposentada da rede estadual, há mais de 20 anos
acompanho de perto o IPSEMG e sei da sua grande importância. Em
nossa assessoria, há pessoas que optaram pelo IPSEMG, e não por
outro plano de saúde. Defendo o trabalho de muitos profissionais
competentes do IPSEMG.

Sabemos das dificuldades e do sucateamente do IPSEMG; temos
de trabalhar para que se mude esse quadro. Neste momento, acho
inoportuno tirarmos esses recursos do IPSEMG. Também é uma
forma de distribuição de renda. E uma contribuição feita, às vezes, até
com certo sacrifício de alguns assessores ou funcionários. Foi por
necessidade premente dos servidores públicos, sobretudo dos que
ganham menos e têm no IPSEMG sua única opção. Poderiam dizer
para usarem o SUS, mas não pode haver, de repente, uma mudança
brusca, porque o SUS está sobrecarregado com o atendimento de
grande parte da população brasileira.

Sou pela proposta de V. Exa. Não podemos, neste momento, votar
pela retirada de recursos dos Deputados, dos assessores e do
recrutamento amplo desta Casa, mas precisamos fazer um estudo
aprofundado e detalhado, porque serão levantadas questões jurídicas.
Em caso de parecer jurídico contrário, pode-se prejudicar o IPSEMG,
porque a decisão judicial será cumprida. Então, não dependerá
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apenas da vontade política desta Casa.

E preciso que se faça o estudo proposto pelo colega Rogério
Correia, para que sobretudo os profissionais e os servidores que
dependem do IPSEMG não sejam surpreendidos. As dificuldades
ápontadas têm fundamento, mas, acima desse fundamento, está a
solidariedade com a maioria dos servidores do Estado de Minas
Gerais.
li O Projeto de Lei n° 1.080/2003, do Governador, o chamado "tarif aço
da morte", exige que, para haver isenção do imposto, os herdeiros têm
de residir no terreno. Ora, muitas vezes os proprietários são pequenos
produtores e, depois que morrem, os herdeiros, já casados,
freqüentemente morando de aluguel em outro imóvel, não têm
condições de pagar imposto por uma herança pequena.

A emenda apresentada por V. Exa. prevê isenção do imposto
quando se tratar de pequenas propriedades e quando os herdeiros
não tiverem outra propriedade a não ser a herdada. Nosso grande
desejo é derrubar o projeto original, mas, se não o conseguirmos, pelo
menos que essa emenda seja aprovada.

A Deputada Jô Moraes (em aparte) - Caro Deputado Rogério
Correia, respeitando os dois minutos e meio de seu tempo, reafirmo
nossa posição contrária ao Projeto n° 1.080/2003. Não podemos
resolver o problema da crise fiscal e financeira do Estado criando mais
tarifas e taxas para onerar a população.
.Compreendo a preocupação sobre a emenda do IPSEMG. São duas

idéias para a saúde. Temos de tratar essas duas idéias com o respeito
que esta Casa tem pela democracia.

Temos visões diferentes. Diagnosticamos que há crise fiscal no
IPSEMG e consideramos que é preciso recuperá-lo pelo particular
papel que desempenha, não somente na Capital, mas sobretudo na
complementação do SUS no interior do Estado.
E preciso compreender que nosso sistema único tem falhas e

dificuldades, e é isso que estamos discutindo.
Por isso, a compreensão de que deveremos retomar essa discussão

nó próximo ano. Com todo respeito que tenho aos Deputados que
pensam diferente, tenho a certeza de que eles terão a sensibilidade
de deixar essa discussão para o ano que vem, porque precisamos
manter o SUS na sua plenitude, mas necessitamos do IPSEMG
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atuando para atender as necessidades de saúde da população
mineira. Muito obrigada.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Deputada Jô Moraes.
Sr. Presidente, termino fazendo do apelo da Deputada Jô Moraes um
apelo das bancadas do PT e do PCdoB ao Deputado Rêmolo Aloise e
aos membros da Comissão de Fiscalização Financeira. Agradeço de
antemão ao Deputado Rêmolo Aloise - que já se posicionou
favoravelmente - que está trabalhando a possibilidade de hoje à tarde
termos uma resposta positiva. Apelo ao Presidente para que no início
do ano formemos uma comissão para fazer um estudo completo e
mais complexo da situação do IPSEMG.

Aproveito a oportunidade para parabenizar o sindicato do IPSEMG
pela reeleição da companheira Andréia e felicitar essa nova diretoria
do sindicato.

Sr. Presidente, reitero a solicitação da derrota do projeto do tarifaço
da morte, que é o sexto tarifaço do Governador Aécio Neves, ao qual
manifesto a nossa discordância. Muito obrigado.

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.
Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.080/2003
na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1° 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 Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com
as Emendas nos 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Educação
opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1 na forma da
Subemenda n° 1, que apresenta, e com a Emenda n°2, da Comissão
de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, da
Comissão de Educação, e com a Emenda n° 2, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas e subemenda.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 2 e a
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Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. As Deputadas e os Deputados que
as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Com a aprovação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, fica prejudicada
á Emenda n° 1. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei
n° 15/2003 com a Emenda n°2 e com a Subemenda n° 1 à Emenda n°
1. A Comissão de Educação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 311/2003, do Deputado
Célio Moreira, que disciplina a utilização de câmeras de vídeo como
medida de segurança em imóveis estaduais como presídios, escolas e
rodovias. A Comissão de Justiça opina pela constitucional idade do
projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de
Segurança Pública opina por sua aprovação com a Emenda n° 1, da
Comissão de Justiça, e com as Emendas nos 2 e 3, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas n° 2 e
3, da Comissão de Segurança Pública, e com a Emenda n° 4, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nos 1 a 4.
As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 311/2003 com as Emendas n os 1 a 4. A
Comissão de Segurança Pública.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 842/2003, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Divinópolis o imóvel 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.

- Vem à Mesa:
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 842/2003

Dê-se ao parágrafo único do art. l°a seguinte redação:
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se à

construção de uma área de lazer.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Paulo Cesar

ri
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Justificação: Faz-se necessária a aprovação desta emenda, que

tem por objetivo modificar a destinação proposta ao objeto de doação,
por já ter sido construída uma escola pelo executivo do município em
outro terreno. A comunidade anseia por uma área de lazer neste
mesmo local. Pelas razões expostas, a emenda apresentada merece
a aprovação dos ilustres pares.

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

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°779/2003, do Deputado
Leonardo Moreira, que dispõe sobre o acondicionamento de
mercadorias no comércio varejista e dá outras providências. A
Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de
Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto com as
Emendas nos 1 a 5, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas n os 1 a
5, da Comissão de Defesa do Consumidor. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 779/2003

EMENDA N°6
Suprimam-se os arts. 40, 5° e 7°.
Sala das Reuniões, 27 de outubro de 2003.
Olinto Godinho
Justificação: A imposição de multas a quem descumprir o disposto

no projeto, bem como as obrigações em matéria ambiental se
mostram ofensivas ao princípio da razoabilidade. No caso das multas,
porque o objetivo principal é a conscientização da sociedade, não a
punição do comerciante. As obrigações ambientais, por sua vez, são
excessivas e, em parte, já se encontram contempladas pela legislação
ambiental em vigor e pela própria Constituição da República, que
contém pleno o princípio da precaução, segundo o qual toda atividade
com potencial danoso ao meio ambiente deve ser precedida de EIA-
RIMA.

Wk
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A supressão dos artigos mencionados procura adequar o Projeto
de Lei n° 779/2003 à nova redação dada ao art. 1 0 , tornando-se mais
compatível com o princípio da razoabilidade.

EMENDA N°7
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Os sacos e as sacolas fornecidos aos consumidores pelo

comércio varejista para acondicionamento de mercadorias poderão
ser de material reciclável ou biodegradável.".

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2003.
Olinto Godinho
Justificação: A imposição de multas a quem descumprir o disposto

no projeto, bem como as obrigações em matéria ambiental, se mostra
ofensiva ao princípio da razoabilidade. No caso das multas, o objetivo
principal é a conscientização da sociedade, não a punição ao
comerciante. As obrigações ambientais, por sua vez, são excessivas
e, em parte, já se encontram contempladas na legislação ambiental
em vigor e na Constituição da República, que contém pleno o princípio
da precaução, mediante o qual toda atividade com potencial danoso
ao meio ambiente deve ser precedida de EIA-RIMA.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto
duas emendas do Deputado Olinto Godinho, que receberam os n os 6
e 7, e que, nos termos do § 2 0 do art. 188 do Regimento Interno,
encaminha o projeto com as emendas à Comissão de Defesa do
Consumidor para parecer.
'Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°930/2003, do Deputado

Leonardo Moreira, que dispõe sobre a obrigação da colocação de
placas informativas referentes ao valor do "couverf' artístico e do
ingresso a casas noturnas que explorem música ao vivo ou músicas
eletrônicas e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. As Comissões de Defesa do Consumidor e de Fiscalização
Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
n° 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n° 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
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aprovado, em1 1 turno, o Projeto de Lei n° 930/2003 na forma do
Substitutivo n° 1. A Comissão de Defesa do Consumidor.

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 hoje, às 14 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
ATA DA 1 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N°53/2003, EM 15/1012003

As 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Marília Campos e os Deputados Sebastião Helvécio e Márcio Passos,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Elmiro Nascimento. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sebastião Helvécio, 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 apreciar o parecer
para o 1° turno da Proposta de Emenda à Constituição n° 53/2003. O
relator, Deputado Márcio Passos, faz a leitura do seu parecer, que
conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para reunião
extraordinária a ser marcada posteriormente, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003.
Sebastião Helvécio, Presidente - José Milton - Chico Simões.
ATA DA 53 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, EM 5111/2003
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jô

Moraes, Fahim Sawan, Roberto Carvalho, Neider Moreira, Roberto
Ramos e Ricardo Duarte, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Jô Moraes,

IMO
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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 obter esclarecimentos sobre a crise financeira e
institucional enfrentada pela Santa Casa de Misericórdia de Belo
Horizonte, a requerimento dos Deputados Jô Moraes, Roberto
Carvalho e Ricardo Duarte. A Presidência registra a presença dos Srs.
José Maria Borges, Subsecretário de Políticas e Ações de Saúde da
Secretaria de Estado da Saúde, e Helvécio Miranda Magalhães
Júnior, Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Fahim Sawan tece
comentários iniciais sobre o tema em questão, e, logo após, os
convidados discorrem sobre a situação da Santa Casa e respondem
às perguntas formuladas pelos Deputados, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003.
Jô Moraes, Presidente - Roberto Carvalho - Neider Moreira.
ATA DA 31 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

1	 HUMANOS, EM 26/11/2003
Às 9h1 mm, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo, Mauro Lobo, Roberto Ramos e Biel Rocha, membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Jayro
Lessa. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval
Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
Comunica o recebimento da seguinte correspondência: oficio do Sr.
Jésus Trindade Barreto Júnior, Chefe de Gabinete do Chefe da Polícia
Civil do Estado, publicado no "Diário do Legislativo" de 21/11/2003;
carta do Sr. Anderson Ferreira, detento da Penitenciária Nélson
Hungria, pedindo a esta Comissão ajuda para passar o Natal com sua

rÀ



62
família; fax do Sr. Perly Cipriano, Subsecretário de Promoção e
Defesa dos Direitos Humanos do Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana, comunicando a realização da VIII Conferência
Nacional de Direitos Humanos; e exemplar do Informativo Agende, de
Brasília. O Presidente dá ciência aos Deputados do relatório das
visitas à cadeia e ao fórum da Comarca de Itaúna, realizadas no dia
11/11/2003, e acusa o recebimento das seguintes proposições, para
as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos
1.195 e 1.197/2003, em turno único (Deputado Biel Rocha); Projeto de
Lei n° 1.186/2003, no 10 turno (Deputado Roberto Ramos). 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° 1.868/2003. Após discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°
925/2003. 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 Adalclever Lopes, solicitando realização de reunião
conjunta desta Comissão e da Comissão de Segurança Pública, em
Caratinga, destinada a audiência pública para discutir a superlotação
da cadeia pública local; Biel Rocha (2), solicitando realização de
reunião desta Comissão em Juiz de Fora, a fim de debater, com a
Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal desse
município, a possibilidade de atuação conjunta para solucionar o
problema de violação dos direitos humanos na localidade, e sejam
formulados ao Secretário de Defesa Social manifestação de repúdio e
pedido de providências em relação à situação a que foram submetidos
estudantes da Escola Municipal Quilombo dos Palmares, em Juiz de
Fora; Durval Angelo (3), solicitando realização de reunião conjunta
desta Comissão e da Comissão de Segurança Pública, para ouvir o
Delegado de Polícia Alexandre Luiz Pimenta; sejam realizadas
audiências públicas, com os convidados que menciona, para discutir a
desativação do Centro Educacional do Horto e para apurar possível
tráfico de órgãos do falecido Sr. Sebastião Desidério dos Reis,
ocorrido em Niterói, RJ. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha - Mauro

Lobo - Gilberto Abramo.
ATA DA 26a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 9/12/2003
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Paulo Piau, Fábio Avelar, Leonardo Quintão e a
Deputada Jô Moraes, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que justifica sua ausência a esta
reunião. 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 do Projeto de Lei n° 273/2003 no 2° turno, na
forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); e do Projeto de Lei n° 1.011/2003 no 1° turno,
com as Emendas n

o
s 1 e 2, da Comissão de Justiça (relator: Deputado

Paulo Piau). O parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.075/2003, no 1°
turno, é retirado de pauta a requerimento do autor, Deputado
Leonardo Quintão, aprovado pela Comissão. Os pareceres para o 1°
turno do Projeto de Lei n° 850/2003 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva) e do Projeto de Lei Complementar n° 29/2003 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva) são retirados de pauta por determinação do
Presidente da Comissão, por não cumprirem 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 nos 1.959/2003 e 2.007/2003. Passa-se à 3 Fase
do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado André Quintão, em que solicita reunião
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conjunta desta Comissão e das Comissões de Participação Popular
e de Assuntos Municipais, para discutir e desenvolver estudos com o
objetivo de aprimorar a regionalização do planejamento estadual.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, amanhã, às 10 horas, com a finalidade de se
apreciarem o Projeto de Lei n° 126/2003, em 2 0 turno, o Projeto de Lei
Complementar n° 29/2003, em 1° turno, e os Projetos de Lei nos
850/2003 e 1.075/2003, em 1 0 turno, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Ana Maria Resende - Dalmo Ribeiro

Silva - Leonídio Bouças - Weliton Prado.
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

DA EXPANSÃO DO METRÔ, EM 15/1212003
Às lShlSmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira, Ivair Nogueira e Gustavo Valadares, 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 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 o relatório
final 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 Presidente passa a
palavra ao relator, Deputado Ivair Nogueira, para apresentação do seu
relatório. Na fase de discussão, o Presidente e o Deputado Gustavo
Valadades tecem suas considerações sobre os trabalhos realizados
pela Comissão e sobre o relatório apresentado. Após discussão e
votação, o relatório final é aprovado por unanimidade. Cumprida a
finalidade da reunião e da Comissão, a Presidência suspende a
reunião para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo
Valadares, dispensa a leitura da ata, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes e • encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Ivair Nogueira - Gustavo Valadares.

ATA DA 11  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO, EM 16/12/2003

As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria Olívia e os Deputados Laudelino Augusto, Djalma Diniz e
Antônio Genaro, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Maria Olivia , declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Laudelino Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar pareceres sobre 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

o
s 58, 391, 469, 472, 561, 575, 583, 734, 742, 749, 791, 848, 903,

918, 952, 954, 963, 965, 970, 980, 1.009, 1.012, 1.014 e 1.022/2003
(Deputado Laudelino Augusto); 1.041, 1.043, 1.049, 1.052, 1.054,
1.055, 1.060, 1.064, 1.066, 1.069, 1.076, 1.077, 1.079, 1.086, 1.098,
1.100, 1.106, 1.107, 1.111, 1.119, 1.120, 1.123,1.129, 1.135, 1.138,
1.141, 1.165, 1,169 e 1.175/2003 ( Deputado Djalma Diniz);
1.171/2003 (Deputada Maria Olívia). 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 de
Redação Final dos Projetos de Lei n os 583 (relator: Deputado
Laudelino Augusto) e 1.079/2003 (relator: Deputado Djalma Diniz).
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, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei n°5 58, 391, 469, 472, 561, 575, 734, 742, 749, 791,
848, 903, 918, 952, 954, 963, 965, 970, 980, 1.009, 1.012, 1.014 e
1.02212003 (relator: Deputado Laudelino Augusto); 1.041, 1.043,
1.049, 1.052, 1.054, 1.055, 1.060, 1.064, 1.066, 1.069, 1.076, 1.077,
1.086, 1.098, 1100, 1.106, 1.107, 1.111, 1.119, 1.120, 1.123,1.129,
1.135, 1.138, 1.141, 1.165, 1.169 e 1.175/2003 (relator Deputado
Djalma Diniz); 1.171/2003 (relatora: Deputada Maria Olívia). Cumprida

kAl



66

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, 16 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto - Djalma Diniz.

ATA DA 31 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 16/12/2003

As 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Alberto Bejani, Elmiro Nascimento, Padre João e a Deputada Manha
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
Elmiro Nascimento, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater,
em audiência pública, a situação de desemprego em que se
encontram centenas de artesãos que trabalham com pedra-sabão,
provocada pela falta de matéria-prima para execução do seu trabalho,
e a apreciar a matéria constante na pauta. Em seguida, o Presidente
comunica o recebimento do ofício do Sr. Djalma Bastos de Morais,
Diretor-Presidente da CEMIG, publicado no "Diário do Legislativo", em
6/12/2003, e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos
1.215/2003, em turno único (Deputado André Quintão); 1.188/2003,
em 1 0 turno, 1.220 e 1.216/2003, em turno único (Deputado Elmiro
Nascimento); 745/2003, em 1 0 turno, 898/2003, em 2 0 turno, e
1 .202/2003, em turno único (Deputada Marília Campos); 1.219/2003,
em turno único (Deputado Alencar da Silveira Jr.), e avoca a si a
relatoria dos Projetos de Lei n os 1.225, 1.217, 1.210/2003, em turno
único. Passa-se à 28 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 2.055 e 2.078/2003. Passa-se à 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 da Deputada Marília Campos, em
que pleiteia sejam solicitadas à Secretaria da Saúde informações
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sobre mudanças implementadas na Diretoria de Ações
Descentralizadas de Saúde - DADS-BH - pela sua atual Diretora,
.Ninon de Miranda Fortes, referentes aos critérios de substituição dos
servidores; do Deputado Célio Moreira, em que pleiteia seja solicitada
ao Secretário de Governo a majoração do valor da bolsa para alunos
de escolas especiais proveniente do convênio entre a Loteria Mineira
e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes. A Presidência
destina esta parte ' da reunião a ouvir os seguintes convidados: Srs.
Rogério de Souza Moreira e Míriam Rocha Magalhães,
respectivamente Procurador Adjunto e Diretora de Cultura da
Prefeitura Municipal de Mariana; Emanuel Martins Simões Coelho e
José Carlos do Vale, respectivamente Chefe do 3 0 Distrito e Assessor
do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção; Flávio
Orsini, Diretor da Ouro Preto Pedra-Sabão; e Nilton Baçante,
representante da Associação dos Artesãos, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. O Deputado Alberto Bejani, impossibilitado de
permanecer na reunião, passa a Presidência ao Deputado Padre João
que, como autor do requerimento que motivou a reunião, faz suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Registra-se, nesta oportunidade, a
presença dos Deputados André Quintão e Laudelino Augusto. 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 reunião extraordinária a ser realizada dia
17/12/2003, às 15 horas, com a finalidade de se apreciar o parecer,
em 20 turno, sobre o Projeto de Lei n° 898/2003 e a discutir e votar
proposições da comissão, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003.
Alberto Bejani, Presidente - Manha Campos - Chico Simões.

ATA DA 348 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 16/12/2003
As 17h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Chico Simões, José Henrique, Mauro Lobo,
Sebastião Helvécio e Dinis Pinheiro (substituindo este ao Deputado
Jayro Lessa, por indicação da Liderança do PL), membros da
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supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Laudelino Augusto e Rogério Correia. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Mauro Lobo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
Suspende-se a reunião. Os trabalhos são reabertos às 18h33min, com
a presença dos Deputados Adalclever Lopes, Antônio Júlio, Domingos
Sávio, Irani Barbosa e Miguel Martini. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário, O
Deputado Ermano Batista apresenta o seu parecer para o 10 turno ao
Projeto de Lei n° 1.083/2003, que conclui pela aprovação da matéria
no 1° turno, na forma do Substitutivo n°2 e pela rejeição das Emendas
nos 1 a 6 e do Substitutivo n°1. Na fase de discussão do parecer do
relator, são apresentadas as Propostas de Emendas n o

s 1, do
Deputado Leonardo Moreira, 2, do Deputado Chico Simões, 3, 4 e 5,
do Deputado Célio Moreira, 6, 7 e 8 do Deputado Jayro Lessa e 9, 10
e 11 do Deputado Dinis Pinheiro. O Presidente informa que, na
qualidade de relator da matéria, as Propostas de Emendas n os 4 e 5,
do Deputado Jayro Lessa foram contempladas em seu parecer e que
o restante das propostas de emenda têm parecer contrário. Logo
após, é adiada a discussão desse parecer, atendendo-se a
requerimento do Deputado José Henrique, aprovado pela Comissão.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio -

Dinis Pinheiro - Mauro Lobo.
ATA DA 34 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS, EM 17/12/2003
Às 9h115min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo, Roberto Ramos, Biel Rocha e Mauro Lobo, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Angelo , declara aberta a reunião e, em virtude da
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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 a ouvir testemunhas que prestarão depoimentos relativos a
caso grave relatado à Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. José Rômulo da Costa e
Vailton Silva, respectivamente, Tabeliães Substitutos dos Cartórios de
Paz e Notas do Distrito de Senador Meio Viana, Município de Coronel
Fabriciano, e do Distrito de Barra Alegre, Município de Ipatinga,
publicados no 'Diário do Legislativo" de 11/12/2003; Antônio Marcos
Pereira, Presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil-
SINDPOL Minas Gerais -, solicitando cópia das notas taquigráficas da
82 Reunião Extraordinária da Comissão, realizada no dia 18/6/2003;
Eliane Maria de Oliveira Claro, Promotora de Justiça da 9 a Promotoria
de Justiça de Divinópolis - Curadoria da Infância e Juventude,
justificando sua ausência nesta reunião; Ivan de Oliveira, Vereador e
Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara
Municipal de Sabinópolis, convidando a Comissão para realizar uma
visita à Delegacia de Policia Civil a fim de verificar a superlotação de
presos na cadeia local; Geraldo Magela Moreira de Freitas, Cel. PM
Comandante da 32 Região da Polícia Militar, convidando os membros
da Comissão para a realização da operação de cobertura policial ao
cumprimento de Mandado de Reintegração de Posse da fazenda
Córgão, no Município de Verdelândia, no dia 18/12/2003; Francisco
Faustino de Oliveira, de Nova Era, solicitando ajuda da Comissão com
relação à guarda de seus filhos; fax da Sra. Maria Madalena de
Oliveira, da Liga dos Camponeses Pobres do Centro-Oeste,
solicitando providências quanto às ações dos policiais armados contra
os camponeses pobres em Patrocínio. 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 para o 1° turno do Projeto de Lei n°
919/2003, que conclui pela aprovação da matéria na forma do
Substitutivo n° 1 e pela rejeição das Emendas n°s 1 a 6, da Comissão
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Biel Rocha). Passa-se à
2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
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de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n°
1.197/2003 (relator: Deputado Biel Rocha). Submetidos a votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s 2.043 e
2.079/2003. 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 Biel Rocha (6), em que solicita sejam encaminhados
ofícios à Secretaria de Estado da Saúde pedindo informações sobre
as providências tomadas quanto às irregularidades denunciadas nos
14 estabelecimentos asilares de Santa Luzia; ao Comandante-Geral
da Policia Militar de Minas Gerais, pedindo o afastamento dos policiais
militares envolvidos na morte do metalúrgico Samuel Aureliano da
Rocha, em Juiz de Fora; e ao Juiz-Corregedor do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, pedindo apuração da conduta, aparentemente ilegal,
do Juiz de Direito Roberto Apolinário de Castro, da Comarca de
Governador Valadares; seja formulada moção de apoio à Delegada
Dolores Tambasco, da Delegacia de Crimes contra a Pessoa, de Juiz
de Fora, pelo excelente trabalho de investigação do assassinato do
metalúrgico Samuel Aureliano da Rocha; seja realizado debate público
sobre os 40 anos do golpe militar no Brasil; seja realizada audiência
pública com os convidados que menciona, a fim de apurar atos de
autoridades públicas, por ocasião da manifestação estudantil no
Distrito de Era Nova, Município de Alpercata; Durval Angelo, Roberto
Ramos e Mauro Lobo (2), em que solicitam realização de visita da
Comissão ao Núcleo de Proteção às Vítimas de Crimes Violentos,
para acompanhar os trabalhos desenvolvidos por essa entidade;
realização de debate público com a participação das Comissões de
Direitos Humanos das Câmaras Municipais do Estado e seja
convidado para o evento o Secretário Nacional de Direitos Humanos,
Nilmário Miranda; Durval Angelo e Roberto Ramos (1), em que
solicitam realização de audiência pública para debater a situação dos
moradores do Bairro Boa Esperança, em Santa Luzia. A Presidência
esclarece que os convidados não serão ouvidos nesta 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.
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Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos.

ATA DA 12a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO, EM 17/12/2003

As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria
Olivia e os Deputados Laudelino 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 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 pareceres sobre
proposições em fase de redação final. A Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projeto de Resolução n° 687/2003
(Deputado Laudelino Augusto) e Projeto de Lei n° 835/2003
(Deputado Djalma Diniz). 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 de
Redação Final do Projeto de Resolução n° 687/2003 (relator:
Deputado Laudelino Augusto) e do Projeto de Lei n° 835/2003 (relator:
Deputado Djalma Diniz). 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, 17 de dezembro de 2003.
Maria Ouvia, Presidente - Neider Moreira- Biel Rocha.

ATA DA 26 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA, EM 17/12/2003

As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Alberto Bejani, Zé Maia e Biel Rocha, 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 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
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informa que a reunião se destina a ouvir os convidados. Registra-se
a presença dos Srs. Antônio Carlos Costa e Jorge Oliveira Ferreira,
Tesoureiro e Presidente do Sindicato de Transporte Rodoviário de
Juiz de Fora, respectivamente, Paulo Sérgio Pena Felix, ex-Presidente
do Sindicato dos Vigilantes de Juiz de Fora, e Lorivaldo Carneiro,
advogado, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Alberto Bejani, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Rogério Correia.

ATA DA 5a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DA COMISSÃO
DE MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES - § 1° DO ART.

204 DO REGIMENTO INTERNO, EM 17/12/2003
Às 1 Oh4smin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Doutor Viana, José
Henrique, Mauro Lobo e Sebastião Helvécio, membros da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária; Célio Moreira e Deputada
Marília Campos, membros da Comissão de Membros das Comissões
Permanentes - § 1 0 do Art. 204 do Regimento Interno. Está presente,
também, o Deputado Dinis Pinheiro. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Jayro Lessa,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. 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 parecer sobre o
Projeto de Lei n° 1.116/2003, em turno único, deixa de ser apreciado
em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado
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Mauro Lobo. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para as próximas reuniões conjuntas, a serem realizadas
na mesma data, às 15 horas, e em 18/12/2003, às 10 horas e às
;14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, lede dezembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio - Doutor Viana -

Mauro Lobo.
ATA DA 16a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

REDAÇÃO, EM 19/12/2003
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

iMaria Olívia e os Deputados Laudelino Augusto, Dimas Fabiano 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
Laudelino Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar pareceres sobre proposições em fase de redação final e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projeto de Lei Complemental n° 42/2003 e
Projetos de Lei nos 473, 585, 854, 898, 998, 1.063, 1.094, 1.097,
1.099, e 1.131/2003 (Deputado Laudelino Augusto); Projeto de Lei n°
1.080/2003 (Deputado Dimas Fabiano); e Projetos de Lei n

o
s 1.134,

1.140, 1,145, 1.146, 1.154, 1.155, 1.157, 1.162, 1.167, 1.176 e 1.239
(Deputado Djalma Diniz). 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, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de
Redação Final das seguintes proposições: Projeto de Lei
Complementar n° 42/2003 e Projetos de Lei n° 473, 585, 854, 898 e
99812003 - (relator: Deputado Laudelino Augusto); Projeto de Lei n°
1.080/2003 - (relator: Deputado Dimas Fabiano); e Projetos de Lei nos
1.134 e 1.23912003 - (relator: Deputado Djalma Diniz). Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de

ri-&-1
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Redação Final das seguintes proposições: Projetos de Lei nos
1.063, 1.094, 1.097, 1.099 e 1.131 - (relator: Deputado Laudelino
Augusto); Projetos de Lei n° 1.140, 1.145, 1.146, 1.154. 1.155, 1.157,
1.162, 1.167 e 1.17612003 - (relator: Deputado Djalma Diniz).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária a ser realizada nesse mesmo dia, 19/12/2003,
às 18:00 horas, com a finalidade de discutir e votar pareceres de
Redação Final, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto - Dimas Fabiano.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 8 DE JANEIRO DE 2004

ATAS

ATA DA 27 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 9/12/2003

As 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gil Pereira, Padre João e Luiz Humberto Carneiro, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado José
Henrique. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gil
Pereira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir o documento final do fórum técnico sobre
"Reforma Agrária em Minas - Impasses e Perspectivas", com a
comissão de representação desse fórum. A Presidência registra a
presença dos seguintes convidados, membros da comissão de
representação do fórum técnico acima mencionado: Srs. Marcos
Helênio Leoni Pena, Superintendente Regional do INCRA; Maria
.Angélica Andrade Souza, da Secretaria Extraordinária para Assuntos
I de Reforma Agrária; Evaristo Garcia de Mattos, do Conselho
Municipal de Saúde de Belo Horizonte; José Fernandes Pacheco, do
Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva - CEDEFES -;
Eduardo Nascimento, da FETAEMG; Abdon Braga, Aldenir Vianna
Pereira e Elcio Pacheco, do ITER; Francisco de Paula Neto, do
INCRA-MG; e Edmilson Márcio Cardoso, do Ministério Público, e os
convida a tomar assento à mesa. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro, em que solicita
inversão da ordem do dia para que possam ser apreciados,
primeiramente, os projetos constantes na pauta. Passa-se à ia 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, do Projeto de Lei n° 835/2003
na forma do vencido no 1° turno (relator: Deputado Gil Pereira); e pela
aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.239/2003 (relator:
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Deputado Gil Pereira). A Presidência transforma os trabalhos
ordinários em reunião expecial, com a finalidade de discutir o
documento final do fórum técnico sobre "Reforma Agrária em Minas -
Impasses e Perspectivas". O Sr. Marcos Leoni Pena, Superintendente
Regional do INCRA, discorre sobre os objetivos e o tema do fórum e
entrega cópia do documento final ao Presidente da Comissão. Abertos
os debates, verifica-se ampla participação de todos os presentes,
conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se à 3a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Pedre João, em que solicita a realização
de audiência pública da comissão para discutir a reforma agrária na
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003.
Padre João, Presidente - Ana Maria Resende - Doutor Viana.

ATA DA 15 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO, EM 19/12/2003

As 9h30min, 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 Olívia, 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 votar pareceres sobre
proposições em fase de redação final e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projeto de Lei Complementar n° 36/2003 e os Projetos de Lei
n

o
s 177, 708 e 839/2003 (Laudelino Augusto); Projetos de Lei n os 840,

841, 850, 1.037, 1.081 e 1.133/2003 (Djalma Diniz). Passa-se à P
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados os pareceres de redação final
das seguintes proposições: Projeto de Lei Complementar n° 3612003
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(relator: Deputado Laudelino Augusto); Projetos de Lei n os 177, 708
e 83912003 (relator: Deputado Laudelino Augusto); Projetos de Lei n°
840, 841, 850, 1.037, 1.081 e 1.133/2003 (relator: Deputado Djalma
Diniz). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Djalma Diniz - Laudelino Augusto - Dimas

Fabiano.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 17 DE JANEIRO DE 2004

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÃO
- O Sr. Presidente despachou, em 16/1/2004, a seguinte

comunicação:
Da Deputada Maria Olívia, notificando que estará ausente do País

no período de 13/1/2004 a 24/1/2004, por motivo de viagem em
caráter particular. (- Ciente. Publique-se.)

rs
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2004

ATAS

ATA DA 89a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 19/12/2003
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata - 2a Parte
(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimentos dos Deputados Leonídio Bouças e
Alberto Pinto Coelho; aprovação - Questões de ordem; suspensão e
reabertura da reunião - Discussão, em 2 0 turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n° 2412003; apresentação do Substitutivo n° 1;
encerramento da discussão; encaminhamento da proposta com o
ubstitutivo à Comissão Especial - Discussão, em 1° turno, da

Proposta de Emenda à Constituição n° 52/2003; aprovação com a
Emenda n° 1 - Discussão, em 2 0 turno, das Propostas de Emenda à
Constituição n

o
s 23 e 25/2003; aprovação na forma do vencido em 1°

turno - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão, em 2 0 turno,
do Projeto de Lei Complementar n° 21/2003; requerimento do
:!Deputado Alberto Bejani e outro; aprovação do requerimento -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 4312003;
aprovação com as Emendas nos 1 e 2 - Discussão, em 20 turno, do
Projeto de Lei Complementar n° 44/2003; apresentação das
subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n os 1 e 3;
encerramento da discussão; votação nominal do projeto, salvo
•emendas e subemendas; aprovação na forma do vencido em 1° turno;
votação nominal da Emenda n° 2; aprovação; votação nominal da
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1; aprovação; prejudicialidade da
Emenda n° 1; questão de ordem; leitura da Subemenda n° 1 à
Emenda n° 3; questão de ordem; votação nominal da Subemenda n° 1
à Emenda n° 3; aprovação; prejudicialidade da Emenda n° 3;
'declaração de voto - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão,
em 2° turno, do Projeto de Resolução n° 1.280/2003; apresentação
das Emendas n os 1 a 4; encerramento da discussão; votação do
Substitutivo n° 1, salvo emendas; aprovação; verificação de votação;
ratificação da aprovação; votação da Emenda n° 1; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação; votação da Emenda
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n° 2; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação;
votação da Emenda n° 3; aprovação; verificação de votação;
ratificação da aprovação; votação da Emenda n° 4; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação - Discussão, em 2°
turno, do Projeto de Lei n° 1.279/2003; apresentação da Emenda n° 1;
encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emenda;
aprovação; votação da Emenda n° 1; aprovação; verificação de
votação; ratificação da aprovação - Prorrogação da reunião -
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei ri0 1.116/2003; discursos
dos Deputados Irani Barbosa e Rogério Correia; encerramento da
discussão; discursos dos Deputados Domingos Sávio, Bonifácio
Mourão e Mauro Lobo; votação do projeto, salvo emendas e
subemendas; votação das emendas e das subemendas com parecer
pela aprovação; aprovação; prejudicialidade das Emendas n°5 7, 360,
370, 377, 384, 465 a 468, 534 a 537, 935, 936, 945, 972, 1.071, 1.073,
1.153 a 1. 160, 1.163, 1.165 a 1. 167, 1.198, 1.200, 1.481, 1.503, 1.876,
1.882, 1.885, 1.886, 1.888 a 1.890, 1.895, 1.905, 1.912 a 1.915, 1.919
a 1.926, 1.942 e 1.956; votação das emendas com parecer pela
rejeição; rejeição - Discussão e Votação de Pareceres de Redação
Final: Pareceres de Redação Final das Propostas de Emenda à
Constituição n

o
s 23 e 25/2003, dos Projetos de Lei Complementar nos

36, 43 e 44/2003, do Projeto de Resolução n° 1.280/2003 e dos
Projetos de Lei n

o
s 177, 473, 585, 708, 839, 840, 841, 850, 854, 898,

998, 1.037, 1.080 a 1.082, 1.133, 1.134, 1.239 e 1.279/2003;
declarações de voto; registro de presença; Parecer de Redação Final
do Projeto de Lei n° 1.116/2003; discurso do Deputado Laudelino
Augusto; encerramento da discussão; aprovação; declaração de voto -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rômolo 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 Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
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Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento
- 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 - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
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.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declara
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-

p 1 Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
i a Parte

Ata
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 20-Secretário, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2a Parte (Ordem do Dia)

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 o 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 Projetos de Lei n o
s 15, 311, 930 e 1.080/2003,

que foram apreciados na reunião extraordinária de hoje pela manhã, e
os Projetos de Lei no

s 779 e 842/2003, que receberam emendas em
Plenário e foram devolvidos à Comissão de Defesa do Consumidor e
à Comissão de Fiscalização Financeira, respectivamente, para
parecer, e que faz retirar da pauta desta reunião o Projeto de Lei n°
1.083/2003, por não estarem preenchidos os pressupostos
regimentais para sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições

rÀ
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- A seguir, vêm à Mesa e são submetidos a votação e aprovados

requerimentos dos Deputados Leonídio Bouças solicitando a inversão
da pauta da presente reunião, de modo que o Projeto de Resolução n°
1.28012003 e os Projetos de Lei n° 1.279 e 1.116/2003 sejam
apreciados em último lugar, nessa ordem, e Alberto Pinto Coelho
solicitando que a Proposta de Emenda à Constituição n° 24/2003 seja
apreciada em primeiro lugar, entre as matérias em fase de discussão.

Questões de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.

Deputadas, recebi um documento da Fiat Automóveis, objeto de uma
reunião conjunta das Comissões do Trabalho, da Previdência e da
Ação Social e de Direitos Humanos, tratando do caso do ex-
funcionário dessa firma Juarez da Silva Chaves, que foi demitido. Sua
filha, Bárbara Bruna de Souza, tem uma doença rara e fazia
acompanhamento médico.

O Juarez entrou na justiça pedindo a garantia do tratamento de sua
filha. Houve uma discussão na Casa com presença do sindicato dos
empregados. Tenho em mão um agravo de instrumento. Comunico
que o assunto foi resolvido. Apesar de a família da Bárbara morar em
Betim, ela vinha fazendo o tratamento em Belo Horizonte, solicitou a
garantia de continuar o tratamento na mesma clínica e com o mesmo
médico.

Hoje a Bárbara está tendo assistência médica em Betim. A
Deputada Ana Maria também participou dessa audiência pública. Os
pais da Bárbara estavam aflitos, porque tinham de correr quando ela
tinha as crises.

Todos os Deputados da Comissão pediram à empresa que fosse
dado atendimento a essa garota. Foi impetrado mandado, agravo de
instrumento, e foi feito acordo. A Gerente da Prefeitura, da Unidade de
Saúde Dom Bosco, Maria Terezinha da Silva, emitiu parecer dizendo
que o mesmo tratamento recebido em Belo Horizonte está sendo dado
em Betim. A empresa arrumou outro emprego para o Juarez da Silva,
que, depois, pediu demissão. A Fiat encaminhou à comissão, cujo
Presidente, hoje, é o Deputado Alberto Bejani, cópia do acordo feito
com a fundação dos empregados da empresa.

Por liberalidade de caráter humanitário, observadas as normas e
condições previstas em seu estatuto social, essa empresa concedeu
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benefício de assistência médica à filha do autor, Bárbara Bruna de
Souza, até novembro de 2003. O hospital público de Betim a está
atendendo. Também por liberalidade de caráter humanitário, a Fiat
doou quantia em dinheiro, sacado e entregue nas mãos do autor,
assim como arcou com as custas dos honorários do advogado.

Quero dizer às Deputadas Jô Moraes, Ana Maria Resende e Manha
Campos e ao Deputado Durval Angelo, que também participaram da
discussão sobre essa questão, que tudo foi resolvido. A empresa
concedeu tudo o que foi solicitado pela Comissão. A situação da
Bárbara, com a qual ficamos apavorados, está resolvida, e estão

-tentando arrumar outro emprego para o pai.
Quero parabenizar a Fiat, que cumpriu o que foi combinado na

.Comissão, dando toda a assistência, não apenas à Bárbara, mas à
família. Graças a Deus, tudo foi resolvido da melhor forma possível!

Quero deixar isso registrado nos anais da Casa. Obrigado.
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, de todos os projetos

que constam na pauta de hoje, apenas dois, de resolução, que dizem
respeito ao plano de carreira dos servidores, não necessitam de
quórum especial para votação. Há também o orçamento, que ficará
para o final. Solicito a V. Exa., como ainda falta fazer acertos em
relação ao plano de carreira e ao projeto do IPSEMG, que suspenda a
reunião, para que possamos fazer os acertos finais desses projetos.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem

suscitada pelo Deputado Rogério Correia, vai suspender a reunião por
.2 horas para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Discussão, em 2 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°

24/2003, do Deputado Gil Pereira e outros, que acrescenta artigo ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o qual institui o
Fundo para a Revitalização Hidroambiental e o Desenvolvimento
Sustentável da Bacia do Rio São Francisco. A Comissão Especial
opina pela aprovação da proposta na forma do vencido no 1° turno.
Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

rÀ
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SUBSTITUTIVO N° 1 À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N°24/2003
Acrescenta ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

artigo que dispõe sobre a criação de fundo para a revitalização do rio
São Francisco.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a

vigorar acrescido do seguinte artigo:
"Art. .... - Lei disporá sobre fundo, a ser criado, com o objetivo de

viabilizar ações destinadas à recuperação, à preservação e à
conservação ambiental da bacia do rio São Francisco em território
mineiro.".

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

Sala das Reuniões, de de 2003.
Gil Pereira - Doutor Viana - Alencar da Silveira Jr. - Leonardo

Quintão - Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto
Coelho - Rogério Correia - Jô Moraes - Maria Tereza Lara - João Bittar
- Fahim Sawan - Fábio Avelar - Maria Olívia - Zé Maia - Mauro Lobo -
Arlen Santiago - Padre João - Laudelino Augusto - Luiz Fernando
Faria - Ana Maria Resende - Rêmolo Aloise - Dalmo Ribeiro Silva -
Mauri Torres - Wanderley Ávila - Paulo Cesar - Sargento Rodrigues -
Pinduca Ferreira - Sidinho do Ferrotaco - Chico Simões - Antônio
Carlos Andrada.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foi apresentado à proposta um
substitutivo do Deputado Gil Pereira e outros, que recebeu o n° 1, e
que, nos termos inciso II do art. 201 do Regimento Interno, encaminha
a proposta com o substitutivo à Comissão Especial para parecer.

Discussão, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
5212003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, que altera o
"caput" do art. 84 do Ato das Disposições 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. Encerra-se a discussão. A Presidência vai
submeter a matéria à votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 260, 1, c/c os arts. 201 e 205, do Regimento

rÁ'
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Interno. As Deputadas e os Deputados que desejarem aprová-la
registrarão "sim"; os que desejarem rejeitá-la registrarão "não". A
Presidência lembra ao Plenário que a proposta de emenda à
Constituição será aprovada se obtiver, no mínimo, 48 votos
favoráveis. 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 solicita a atenção das Deputadas e dos Deputados para
os seguintes procedimentos: as Deputadas e os Deputados deverão
tomar os seus lugares. Ao toque da campainha e dentro de um prazo
máximo de 20 segundos, deverão pressionar a tecla F4, digitar a sua
senha e, em seguida, registrar o voto "sim", "não", ou "em branco",
observando no visor do próprio posto de votação se o voto foi
computado. A Presidência esclarece ainda que cada posto registra
somente um voto. A Presidência vai dar início ao processo de
votação; para tanto, solicita aos Deputados que ocupem os seus
lugares. Em votação, a proposta, salvo emenda.

- Registram "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes Deputados

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel
Rocha - Bonifácio Mourão - Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Chico Simões - Dilzon Meto - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria -
Luiz Humberto Carneiro - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauro
Lobo - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
Pinduca Ferreira - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião
Navarro Vieira - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 50 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a proposta, salvo emenda. Em votação, a
Emenda n° 1.

- Registram "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes Deputados
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Adaiclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel
Rocha - Bonifácio Mourão - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Chico Simões - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria -
Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Neider
Moreira - Oiinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aioise - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sebastião Navarro Vieira - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton
Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 50 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Emenda n° 1, ficando, portanto, aprovada,
em 1° turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 52/2003 com a
Emenda n° 1. A Comissão Especial.

Discussão, em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
23/2003, do Deputado Chico Simões e outros, que acrescenta
dispositivo ao art. 73 da Constituição do Estado de Minas Gerais. A
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do
vencido em 1° turno. Em discussão, a proposta. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art.
260, 1, c/c os arts. 201 e 205 do Regimento Interno. 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, a
proposta.

- Registram "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes Deputados

Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Cecília Ferramenta - Cého Moreira -
Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil
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Pereira - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Biliar
- Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Mauro Lobo - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado.

- Registra "não" o Deputado Alencar da Silveira Jr.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 48 Deputados. Houve 1 voto

contrário. Está, portanto, aprovada, em 2 0 turno, a Proposta de
Emenda à Constituição n°23/2003 na forma do vencido em 1° turno. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
25/2003, do Deputado Neider Moreira e outros, que altera o parágrafo
único do art. 195 da Constituição do Estado. A Comissão Especial
opina pela aprovação da proposta na forma do vencido em 1° turno.
Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal, de conformidade com o art. 260, 1, c/c os arts. 201
e 205 do Regimento Interno. 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, a proposta.

- Registram "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes Deputados

Adaiclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Humberto
Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Mauro Lobo - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Ramos - Rogério
Correia - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa

1 Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado.
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O Sr. Presidente - Votaram "sim' 49 Deputados. Não houve voto
contrário. Está, portanto, aprovada, em 2° turno, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 25/2003 na forma do vencido em 1° turno. A
Comissão de Redação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 10

minutos para novos entendimentos entre as Lideranças sobre a
apreciação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Discussão,

em 21 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 2112003, do
Procurador-Geral de Justiça, que dispõe sobre o acesso, conferido ao
Ministério Público do Estado, a banco de dados de caráter público ou
relativo a serviço de relevância pública. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1,
que apresenta. Vem à Mesa requerimento dos Deputados Alberto
Bejani e Antônio Carlos Andrada, em que solicita o adiamento da
discussão do Projeto de Lei Complementar n° 21/2003. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 43/2003,
do Governador do Estado, que dispõe sobre a cessão de integrantes
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar para entidades
associativas de militares e dá outras providências. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto com as
Emendas nos 1 e 2, 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 Presidência vai dar início ao processo e, para
tanto, solicita que as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados tomem os
seus lugares. Em votação, o projeto, salvo emendas.

- Registram "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes Deputados

Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - André Quintão -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Biel Rocha
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- Bonifácio Mourão - Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Daimo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Ronaldo - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Jô Moraes - João Bittar - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Luiz
Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Padre
João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto
Ramos - Rogério Correia - Sebastião Navarro Vieira - Vanessa Lucas
- Wanderley Ávila - Weliton Prado.

- Registra "não' o Deputado Adalclever Lopes.
O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, votei erroneamente.

Meu voto é "sim".
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 44 Deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as
Emendas n

o
s 1 e 2.

- Registram "sim" 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
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Biel Rocha -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Meio - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo
- Doutor Viana - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Jô Moraes - João Bittar - Laudelino Augusto - Leonardo

li Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto
Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Manha Campos - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Padre João - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Ramos - Rogério
Correia - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 46 Deputados. Não houve voto
contrário. Estão aprovadas as Emendas n

o
s 1 e 2. Fica, portanto,

aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei Complementar n° 43/2003
• com as Emendas nos 1 e 2. A Comissão de Redação.

Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 44/2003,
do Governador do Estado, que cria o Fundo Financeiro de Previdência
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- FUNFIP - e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1°
turno, com as Emendas n os 1 a 3, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
SUBEMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 44/2003

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 1
Acrescente-se onde convier:
'Ad. .... - O art. 28 da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de

2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 28 - A alíquota de contribuição mensal dos servidores ativos,

dos inativos e dos pensionistas é de 11% (onze por cento) incidentes
sobre a remuneração de contribuição, sobre os proventos e sobre o
valor das pensões.

§ 10 - A alíquota de contribuição patronal será equivalente ao dobro
da alíquota de contribuição prevista no "caput" deste artigo.

§ 20 - As alíquotas das contribuições previstas neste artigo serão
objeto de reavaliação atuarial anual.

§ 30 - A alíquota de contribuição mensal dos inativos e dos
pensionistas incidirá sobre o valor dos proventos e das pensões que
supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime
geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição da
República.

§ 4° - A alíquota de contribuição mensal dos servidores inativos e
pensionistas em gozo de benefícios na data de promulgação da
Emenda à Constituição da República n° 41, de 2003, bem como
daqueles que já adquiriram o direito aos benefícios na referida data,
incidirá sobre a parcela dos proventos e das pensões que superem
50% (cinqüenta por cento) do limite máximo estabelecido para os
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art.
201 da Constituição da República.'.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2003.
Mauro Lobo

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°3
Acrescente-se onde convier:
"Ad. .... - Até que se complete o prazo de noventa dias da

publicação desta lei complementar, permanecem em vigor as atuais
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alíquotas de contribuição.".

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2003.
Rêmolo Aloise
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto
uma subemenda do Deputado Mauro Lobo à Emenda n° 1, que
recebeu o n° 1 e uma subemenda do Deputado Rêmolo Aloise à
Emenda n° 3, que recebeu o n° 1, e que, nos termos do § 40 do art.
189 do Regimento Interno, serão votadas independentemente de
parecer. 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 Presidência vai dar início ao
processo e, para tanto, solicita que os Deputados tomem os seus

.:lugares. Em votação, o projeto, salvo emendas e subemendas.
- Registram "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes Deputados

Adalciever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Andrade - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Meio - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Viana -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo

• Valadares - Jô Moraes - João Biliar - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonidio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz
Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Oiinto Godinho - Padre
João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto
Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Navarro
Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila -
Weiiton Prado.

- Registra "não" o Deputado Alencar da Silveira Jr.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados. Houve 1 voto

contrário. Está aprovado o projeto, salvo emendas e subemendas. Em
votação, a Emenda n° 2.

- Registram "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes Deputados

Adaiclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende -
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André Quintão - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Biei Rocha - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -
Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Diizon Meio - Djaima Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Viana - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jô Moraes - João
Bittar - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria
José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos -
Mauro Lobo - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim' 47 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Emenda n° 2. Em votação, a Subemenda
n° 1 à Emenda n° 1.

- Registram "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes Deputados

Adalciever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Biel Rocha - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Jô Moraes - João Bittar - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz
Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Neider Moreira - Olinto
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rômolo
Aloise - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 54 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. Com  a
aprovação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, fica prejudicada a
Emenda n° 1.

Questão de Ordem
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, gostaria que fosse
feita a leitura da Subemenda n° 1 à Emenda n° 3.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à leitura da Subemenda n° 1 à Emenda n° 3.

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Andrade) - (- Lê a Subemenda
n° 1 à Emenda n° 3, anteriormente publicada.)

Questão de Ordem
O Deputado Rêmolo Aloise - Cheguei a esta Casa em 1990, ou seja,

:há 13 anos, e aprendi que devemos enfrentar as vitórias e as derrotas.
Quando o Projeto de Lei n° 4412003 tramitava nesta Casa, tentei
corrigir, de maneira clara e transparente, o dispositivo do Projeto de
Lei n° 64, por meio do qual demos autonomia total ao Instituto dos
Servidores do Estado de Minas Gerais e uma contribuição de 3,5%
deste Poder para a assistência médica. Com o passar do tempo, não
houve melhora.

A Assembléia está recolhendo, anualmente, R$7.400.000,00 para
proporcionar assistência médica aos funcionários desta Casa. Seria

: oportuno que assim o fizesse. Protocolei à Comissão de Fiscalização
Financeira e consegui ser vitorioso para a maioria absoluta daquela
Comissão, mas, após o resultado, a Casa entendeu que o momento
não era oportuno para tirar recursos do IPSEMG. Não nos importa se
a assistência médica é devida ou não. Importa, sim, o momento de
construção, em que nós, independente das cores partidárias,
queremos um Estado maior e melhor.

Como Deputado de base do Governo, não tenho dúvidas de que eu
kdeveria acatar a sugestão da maioria dos Deputados. Não me sinto
derrotado, pelo contrário, peço aos Deputados que votem
favoravelmente à Subemenda n° 1 à Emenda n° 3. A partir do ano que
vem, poderemos estudar uma saúde melhor que a implantada.

Temos de acatar a decisão da maioria, caso contrário, sempre
seremos derrotados. Essa semente está plantada. Feliz Natal! Que no
próximo ano, voltemos mais preparados para continuar o trabalho que
iniciamos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 3.
- Registram "sim' as seguintes Deputadas e os seguintes Deputados

Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana
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Maria Resende - André Quintão - Antônio Andrade - Antônio Carlos
Andrada - Antônio Genaro - Biel Rocha - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô
Moraes - João Bittar - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz
Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Neider Moreira - Oiinto
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Weliton
Prado.

O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 53 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Subemenda n° 1 à Emenda n° 3. Com a
aprovação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 3, fica prejudicada a
Emenda n° 3, ficando, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de
Lei Complementar n°44/2003 na forma do vencido em 1° turno, com a
Emenda n° 2 e com as Subemendas de n° 1 às Emendas n

o
s 1 e 3. A

Comissão de Redação.
Declaração de Voto

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, serei rápido, porque
ainda votaremos o orçamento e o projeto do piano de carreira dos
funcionários desta Casa. Agradeço, em nome do Bloco PT-PCdoB, ao
Deputado Rêmolo Aloise e à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, por haver incluído essa subemenda à emenda
apresentada anteriormente pelo Deputado Rêmolo Aloise. Assim,
impedimos que o desconto para o IPSEMG fosse voluntário. A
contribuição solidária está mantida.

Agradeço, novamente, ao Deputado Rêmolo Aloise. Reafirmo o
compromisso de discutirmos em 2004 a situação do IPSEMG, a fim de
que tenha melhor planejamento e consiga melhores resultados.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15

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

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Resolução n° 1.280/2003, da

Mesa da Assembléia, que altera o sistema de carreira dos servidores
da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras providências. A

.Mesa da Assembléia opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta ao vencido em 1° turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
•	EMENDAS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°1.280/2003

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - São cinco as carreiras da Secretaria da Assembléia

Legislativa, correspondentes aos cargos de:
- Agente de Apoio Legislativo, de escolaridade inicial de ensino

'fundamental, relativa aos atuais servidores titulares desse cargo;
li - Agente de Apoio Legislativo, de escolaridade inicial de ensino

fundamental, relativa aos servidores nomeados para esse cargo após
a data de publicação desta lei;

III - Técnico de Apoio Legislativo, de escolaridade inicial de ensino
médio, relativa aos atuais servidores titulares desse cargo;

IV - Técnico de Apoio Legislativo, de escolaridade inicial de ensino
médio, relativa aos servidores nomeados para esse cargo após a data
de publicação desta lei;

V - Analista Legislativo e de Procurador, de escolaridade inicial de
ensino superior, com curso de graduação.

§ 1° - As carreiras de que trata o "caput" deste artigo são
organizadas em classes e padrões de vencimento na forma da lei.

§ 2° - O ingresso nas carreiras de que tratam os incisos II, IV e V do
"caput" deste artigo se dá no primeiro padrão de vencimento da classe
inicial da carreira do cargo efetivo.

§ 3° - Ressalva-se do disposto no parágrafo anterior o
reposicionamento, na forma da lei, dos atuais servidores titulares dos
cargos de Analista Legislativo e de Procurador na carreira de que trata
o inciso V do "caput" em relação à carreira anterior.".

1 Sala das Reuniões, de de 2003.
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Mesa da Assembléia
Justificação: A emenda apresentada visa criar duas carreiras em

extinção nas quais serão posicionados os atuais servidores ocupantes
dos cargos de escolaridade de ensino fundamental e ensino médio.

EMENDA N°2
Dê-se ao parágrafo único do art. 40 , ao art. 70 e ao § 30 do art. 80 a

seguinte redação e acrescente-se ao "caput" do art. 5° o seguinte
inciso IV:

"Art. 40 - ............................
Parágrafo único - O período aquisitivo corresponderá sempre:

- ao primeiro ano imediatamente anterior ao da movimentação na
carreira para obtenção da promoção ou da progressão nas Classes 1 e
II;

II - ao primeiro e ao segundo anos imediatamente anteriores ao da
movimentação na carreira para obtenção da progressão na Classe III;

III - ao primeiro, ao segundo e ao terceiro anos imediatamente
anteriores ao da movimentação na carreira para obtenção da
progressão na Classe Especial.";

"Art. 50 - ............................
IV - na Classe Especial, a movimentação do servidor se dá ao

primeiro padrão de vencimento subseqüente àquele em que esteja
posicionado na carreira, observado o interstício mínimo de três anos
civis contados da movimentação imediatamente anterior.";

"Art. 70 - Para a primeira movimentação dos atuais servidores
reposicionados, na forma da lei, nas carreiras a que se referem os
incisos 1, III e V do "caput" do art. 3°, o insterstício mínimo previsto nos
incisos 1 a IV do art. 60 será contado a partir de 1° de janeiro de 2004,
e não da movimentação imediatamente anterior.";

"Art. 80 - ...........................
§ 30 - Regulamento poderá estabelecer critérios diferenciados para

os requisitos previstos no "caput" conforme a classe a que se referem
os incisos 1 a IV do "caput" do art. 50 desta resolução.".

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003.
Mesa da Assembléia
Justificação: A emenda tem por objetivo acrescentar a Classe

Especial nas carreiras dos cargos para os quais é exigida
escolaridade em níveis fundamental e médio, a qual exigirá o

rÃ
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cumprimento de um triênio para obtenção de progressão nessa
classe.

ACORDO DE LÍDERES
Exmo Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
• Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos
• membros do Colégio de Líderes, deliberam seja recebida, no 2 0 turno,
duas emendas, de autoria da Mesa da Assembléia, ao Projeto de
Resolução n° 1 .280/2003, contendo matéria nova.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2003.
Antônio Carlos Andrada, Líder do BPSP - Rogério Correia, Líder do

Bloco PT-PCdoB - Dinis Pinheiro, Líder do PL - Gil Pereira, Líder do
PP.

EMENDA N°3
Substitua-se, no inciso 1 do art. 5 0 , a expressão "poderá concorrer a

até cinco padrões" pela expressão "poderá concorrer a até três
padrões".

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003.
Mesa da Assembléia
Justificação: A emenda apresentada visa promover o

desenvolvimento na carreira na Classe 1 de forma que, em cada
classe, o desenvolvimento seja desacelerado de maneira uniforme à
medida que o padrão de vencimento aumente.

EMENDA N°4
Substitua-se, no art. 13, a expressão "Deliberação da Mesa n°

5.211," pela expressão "Resolução n° 5.211,".
Sala das Reuniões, de dezembro de 2003.
Mesa da Assembléia
Justificação: A emenda apresentada visa a corrigir uma

impropriedade na utilização da nomenclatura da norma que se
pretende revogar.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto
quatro emendas da Mesa da Assembléia, que receberam os n

o
s 1 a 4,

sendo as duas primeiras apoiadas por Acordo de Líderes, as quais,
nos termos do § 40 do art. 189 do Regimento Interno, serão votadas
independentemente de parecer. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo
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emendas. As Deputadas e os Deputados que	aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, peço verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, meu voto é

"sim".
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 47 Deputados. Não houve voto

contrário. Está ratificada a aprovação do Substitutivo n° 1, salvo
emendas. Em votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, peço verificação de
votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim' 46 Deputados. Não houve voto

contrário. Está ratificada a aprovação da Emenda n° 1. Em votação, a
Emenda n° 2. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, peço verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Deputado Olinto Godinho - Sr. Presidente, gostaria de retificar o

meu voto. Meu voto é "sim", embora o painel tenha registrado "não".
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 48 Deputados. Não houve voto

contrário. Está ratificada a aprovação da Emenda n° 2. Em votação, a
Emenda n° 3. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, peço verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à

rs
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verificação de votação pelo processo eletrônico.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 47 Deputados. Não houve voto

contrário. Está ratificada a aprovação da Emenda n° 3. Em votação, a
Emenda n° 4. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
Permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, peço verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados. Não houve voto

contrário. Está ratificada a aprovação da Emenda n° 4. Fica, portanto,
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Resolução n° 1.280/2003 na
forma do Substitutivo n° 1 ao vencido em 1 0 turno com as Emendas

• n
o
s 1 a 4. A Comissão de Redação.

• Discussão em 2 0 turno do Projeto de Lei n° 1.279/2003, da Mesa da
Assembléia, que altera o sistema de carreira dos servidores da
Secretaria da Assembléia e dá outras providências. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em
10 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.279/2003

Dê-se aos arts. 40 ao 8° e aos Anexos 1 a V a seguinte redação e
acrescente-se o Anexo VI:

"Art. 4° - São cinco as carreiras da Secretaria da Assembléia
Legislativa, correspondentes aos cargos de:

- Agente de Apoio Legislativo, de escolaridade inicial de ensino
fundamental, relativa aos atuais servidores titulares desse cargo;

li II - Agente de Apoio Legislativo, de escolaridade inicial de ensino
fundamental, relativa aos servidores nomeados para esse cargo após

pia data de publicação desta lei;
III - Técnico de Apoio Legislativo, de escolaridade inicial de ensino

médio, relativa aos atuais servidores titulares desse cargo;
IV - Técnico de Apoio Legislativo, de escolaridade inicial de ensino

médio, relativa aos servidores nomeados para esse cargo após a data
de publicação desta lei;

kjá
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V - Analista Legislativo e de Procurador, de escolaridade inicial

de ensino superior, com curso de graduação.
§ 1° - As carreiras de que trata o 'caput em razão das atribuições

de seus cargos, próprias da atividade privativa do poder público,
integram o conjunto de carreiras das atividades exclusivas de Estado.

§ 2° - As carreiras previstas nos incisos 1 e III serão extintas com a
vacância de seus respectivos cargos em virtude de exoneração,
demissão, aposentadoria, morte ou outra forma de destituição dos
atuais servidores.

§ 30 - As carreiras previstas no "caput" são organizadas em classes
e padrões, na forma dos Anexos 1 e IV, com os respectivos símbolos,
índices e valores de vencimento básico, para a jornada de trabalho de
oito horas diárias e quarenta horas semanais e para a jornada de
trabalho de seis horas diárias e trinta horas semanais.

§ 40 - Regulamento disciplinará a jornada especial de trabalho no
âmbito da Secretaria da Assembléia Legislativa em razão da
especialidade do cargo e de suas respectivas atribuições,
estabelecendo as regras para concessão de sua redução.

§ 50 - Considerados os critérios estabelecidos em regulamento da
Assembléia Legislativa para a redução de jornada de trabalho e
resguardado o interesse da administração e dos serviços, a opção
pela jornada de trinta horas semanais será concedida com redução
proporcional dos vencimentos, em conformidade com os Anexos 1, IV,
V e VI.";

"Art. 50 - O reposicionamento do servidor da Secretaria da
Assembléia Legislativa titular dos cargos efetivos de Analista
Legislativo e de Procurador e o reposicionamento do servidor titular
dos cargos efetivos de Agente de Apoio Legislativo, de Técnico de
Apoio Legislativo e do integrante do Grupo de Execução de Apoio à
Administração da Secretaria da Assembléia Legislativa de que trata o
art. 50 da Resolução n°5.105, de 26 de setembro de 1991, dar-se-ão
na forma prevista, respectivamente, nas tabelas constantes nos
Anexos II e III, com a correspondência de igual valor de vencimento
básico, relativo à carreira correspondente ao cargo do qual é titular,
em que o servidor se encontrava posicionado na data de promulgação
desta lei, a fim de se definir seu novo padrão, observando-se o
disposto no § 1° deste artigo e no art. 6° desta lei.
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§ 1  - Não se aplica o disposto no caput deste artigo ao servidor

que se encontrava posicionado, na data de promulgação desta lei, em
padrão de vencimento, relativo à carreira correspondente ao cargo do
qual é titular, cujo valor seja superior ao do último padrão da carreira
constante nos Anexos IV ou V, correspondente à do cargo do qual o
servidor é titular.
• § 20 - Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o servidor
continuará posicionado no mesmo padrão de vencimento previsto na
tabela constante no Anexo VI em que se encontrava na data de
promulgação desta lei.

§ 3° - Ao servidor de que trata o parágrafo anterior não se aplicam
as regras de desenvolvimento na carreira.

§ 40 - O servidor que esteja designado para exercício de função
gratificada ou ocupando cargo de provimento em comissão, na data
de publicação desta lei, será reposicionado nas carreiras instituídas
por esta lei no novo padrão de vencimento cujo valor seja igual ao do
vencimento básico, de seu cargo de carreira, correspondente ao seu
posicionamento na carreira anterior, na forma das tabelas de

• correspondência constantes nos Anexos II e III, observado o disposto
no art. 70 e nos § l°a 30 deste artigo.";

"Art. 60 - E assegurado novo reposicionamento ao servidor titular de
cargo efetivo da Secretaria da Assembléia Legislativa que, após a
data de publicação desta lei, obtiver título declaratório que lhe
assegure direito à continuidade de percepção da remuneração de
cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, da
seguinte forma:

- na hipótese em que o valor do padrão de vencimento assegurado
no título declaratório relativo ao apostilamento seja superior ao valor
do último padrão de vencimento básico das carreiras constantes no

ii Anexo IV, no caso dos cargos de Agente de Apoio Legislativo e de
il Técnico de Apoio Legislativo, o servidor será reposicionado no padrão
ri de vencimento previsto na tabela constante no Anexo VI cujo valor
seja igual ao do padrão de vencimento assegurado no apostilamento,
observado o disposto no § 3 0 do art. 50;

II - na hipótese em que o valor do padrão de vencimento assegurado
no título declaratório relativo ao apostilamento seja inferior ou igual ao
valor do último padrão de vencimento básico da carreira constante no
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Anexo 1, no caso dos cargos de Analista Legislativo e de
Procurador, ou no Anexo IV, no caso dos cargos de Agente de Apoio
Legislativo e de Técnico de Apoio Legislativo, o servidor será
reposicionado no padrão de vencimento previsto na tabela constante
no Anexo 1 ou IV, conforme o cargo do qual seja titular, cujo valor seja
igual ao do padrão de vencimento assegurado no apostilamento.";

"ALI. 70 - A tabela de vencimentos básicos da Assembléia
Legislativa, constante no Anexo VI, continua aplicável:

- à remuneração dos cargos de provimento em comissão e das
funções gratificadas;

II - às parcelas remuneratórias e indenizatórias calculadas com base
nessa tabela que não se constituam nos vencimentos básicos
relativos à carreira dos servidores da Secretaria da Assembléia
Legislativa;

III - à remuneração do servidor de que trata o § 1° do art. 5 0 e o
inciso 1 do art. 60;

IV - para referenciar a situação em que se encontravam
posicionados os atuais servidores inativos na tabela de vencimentos
no momento de passagem para a inatividade.";

"Art. 80 - Aplica-se o disposto no art. 2 0 desta lei ao servidor de que
trata o ai. 50 da Resolução n°5.105, de 26 de setembro de 1991, na
forma do Anexo V desta lei.";

"Anexo 1 - Carreiras do Quadro de Pessoal da Secretaria da
Assembléia Legislativa

Agente de Apoio Legislativo - Código AL-AG
* - Os Quadros de Agente de Apoio Legislativo e Anexos foram
publicados na edição do "Diário do Legislativo" de 23.1.2004.

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003.
Mesa da Assembléia
Justificação: A presente emenda visa à criação de carreiras em

extinção compostas dos cargos de Agente de Apoio Legislativo e de
Técnico de Apoio Legislativo e ainda dos cargos integrantes do Grupo
de Execução de Apoio à Administração da Secretaria da Assembléia
Legislativa, de forma a permitir a extensão da carreira para os atuais
ocupantes dos mencionados cargos. Essa alteração consubstancia-se
na criação da Classe Especial.

ACORDO DE LIDERES

rÀ
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Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colégio de Líderes, deliberam seja recebida, no 2 0 turno,
uma emenda, da Mesa da Assembléia ao Projeto de Lei n°
1.279/2003, contendo matéria nova.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2003.
Antônio Carlos Andrada - Rogério Correia - Dinis Pinheiro - Ivair

Nogueira - Elmiro Nascimento - Gil Pereira - Miguel Martini - Chico
:simões

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto
emenda da Mesa da Assembléia, apoiada pela maioria dos Líderes
com assento nesta Casa, a qual recebeu o n° 1, e que, nos termos do
§ 40 do art. 189 do Regimento Interno, será votada
independentemente de parecer. 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.

O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, peço verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados. Não houve voto

contrário. Está ratificada a aprovação da Emenda n° 1, ficando,
portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n°1.279/2003 na
forma do vencido em 1 0 turno, com a Emenda n° 1. A Comissão de

• Redação.
•	 Prorrogação da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do
Regimento Interno, prorroga a reunião até às 19h59min.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.116/2003, do
Governador do Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do
Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício
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de 2004. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com as Emendas n

o
s 8 a 18, 209 a 221, 305 a

308, 309 a 324, 355 a 359, 361 a 369, 371 a 376, 378 a 380, 382, 395
a 397, 408 a 427, 437, 438 a 447, 448, 449, 450, 451, 456 a 458, 462
a 464, 469 a 481, 482 a 484, 485 a 487, 489, 490 a 492, 494 a 499,
500 a 521, 522 a 525, 526 a 528, 531 a 533, 539, 540, 541 a 543, 544
a 546, 547 a 557, 575 a 577, 586 a 699, 701, 702 a 704, 705 a 708,
709 a 712, 713 a 731, 732 a 735, 736 a 739, 740 a 754, 779 a 782,
814, 815, 816 a 823, 824, 825, 827 a 836, 838 a 843, 898 a 916, 917,
919 a 928, 934, 937, 949 a 953, 954, 055, 960 a 971 973 a 975, 999,
1027 a 1030, 1032 a 1038, 1039 a 1044, 1045, 1047 a 1054, 1069,
1070, 1072, 1074 a 1076, 1077 a 1086, 1126 a 1144, 1145 a 1147,
1148 a 1152, 1161, 1162, 1164, 1174 a 1176, 1199, 1217 a 1221,
1404, 1405 a 1410, 1413 a 1435, 1436 a 1450, 1451 a 1454, 1455 a
1458, 1476 a 1479, 1480, 1482, 1483 a 1487, 1488, 1489, 1494 a
1497, 1504, 1505, 1506 a 1515, 1635 a 1649, 1679 a 1692, 1829 a
1832, 1834, 1838, 1839, 1841, 1842, 1845, 1846, 1898a 1900, 1902 a
1904, 1906 a 1911, 1938 a 1941, 1943 e 1945 a 1952, 1953 a 1965,
1968 a 1982 e 1984 a 2030, com as Subemendas n os 1 às Emendas
n°5 7, 360, 370, 377, 384, 465 a 468, 534 a 537, 935, 936, 972, 1071,
1073, 1153 a 1160, 1163, 1165 a 1167, 1198, 1200, 1481, 1503, 1876,
1882, 1885, 1886, 1888 a 1890, 1895, 1905, 1912 a 1915, 1919 a
1926 e 1942, e pela rejeição das Emendas n os 1 a 6, 22 a 208, 222 a
304, 345 a 354, 381, 383, 385 a 394, 398 a 407, 428 a 436, 452 a 455,
459 a 461, 488, 493, 529, 530, 538, 558 a 574, 578 a 585, 700, 755 a
778, 783 a 813, 837, 844 a 897, 918, 929 a 933, 938 a 944, 946, 947,
956 a 959, 976 a 998, 1000  1026, 1031, 1046, 1055a1068, 1087a
1125, 1168 a 1173, 1177 a 1197, 1201 a 1216, 1222 a 1403, 1411,
1412, 1459 a 1475, 1490 a 1493, 1498 a 1502, 1516 a 1634, 1650 a
1678, 1693 a 1828, 1833, 1835 a 1837, 1840, 1843, 1844, 1847 a
1875, 1877a 1881, 1883, 1884, 1887, 1891 a 1894, 1896, 1897, 1901,
1916 a 1918, 1927 a 1937 e 1944. Com a aprovação da Emenda n°
1.956, fica prejudicada a Emenda n° 945. A Emenda n° 948 fica
prejudicada por estar contemplada no projeto. As Emendas n os 19 a
21, 325 a 344, 826, 1966, 1967 e 1983 foram retiradas pelos
respectivos autores. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para
discuti-lo, o Deputado Irani Barbosa.

qÁ.
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O Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, Deputados, no findar

do ano de 2003, ocupamos esta tribuna para discutir o Projeto de Lei
n° 1116/2003, que estima as receitas e fixa as despesas do
Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício
de 2004.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Deputado Irani
!Barbosa, estou preocupado com a manifestação de V. Exa. quanto ao
orçamento do Estado. A Emenda n° 1.125 contempla boa parte da
região metropolitana.

O Deputado Irani Barbosa* - Ela foi aprovada ou rejeitada,
Deputado?

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Ela foi rejeitada.
Gostaria que V. Exa., que também é votado em Belo Horizonte, se
empenhasse para mudar a situação.

Na oportunidade, desejo a todos os Deputados boas festas e um
2004 com muita paz, saúde, e sorte. Acima de tudo, desejo que
continuemos mudando os rumos de Minas Gerais e colaborando para
um Estado sempre melhor.

Lembro a todos que um ano já se passou, nessa convivência que
temos aqui.

Deputado Irani Barbosa é importante que V. Exa. faça a defesa
dessa emenda. Vamos tentar mudar, no Plenário, o parecer e o voto
da Emenda n°1.125, que ajudará muito a nossa região.

Agradeço a V. Exa. e continuo atento a seu pronunciamento.
Bom Natal e ano novo para V. Exa., para todos os Deputados e

rifuncionários da Casa, e para os telespectadores da TV Assembléia,
que criamos há nove anos. No ano que vem, faremos uma grande
festa. Muito obrigado.

O Deputado Irani Barbosa* - A V. Exa também, Deputado Alencar da
Silveira Jr., um feliz Natal e um ano novo cheio de glórias para V. Exa.
e sua família, para todos os Deputados da Casa e para os
telespectadores dessa televisão, que é de sua propriedade e que
usamos de favor. Muito obrigado pela utilização da TV Assembléia.

il Desejo o mesmo a todos os funcionários da FIEMG, cujo número,
neste final de ano, aumentou bastante. Se não aumentou o número de
funcionários, pelo menos aumentou o número de assalariados dela.

rsl
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Desejamos um feliz Natal a esses venturosos trabalhadores que
andam por Minas Gerais afora.

Gostaria que a assessoria da Casa nos trouxesse a Emenda n°
1.125, para tomarmos ciência de seu inteiro teor. Não sei quem é seu
autor.

O Sr. Presidente - Sr. Deputado, esta Presidência informa-lhe que a
emenda consta do processo que V. Exa. está analisando.

O Deputado Irani Barbosa* - Não consta aqui todo o teor da
emenda.

Deputado Alencar da Silveira Jr., realmente a Emenda n° 1.125 tem
importante teor, irá beneficiar a região metropolitana.

Até entendo porquê. Ela realmente atende, e muito, à população da
região metropolitana. Tentaremos inverter o processo para convencer
os Deputados que ficarem nesta Casa, a fim de mudarmos esse
quadro tenebroso que se abateu sobre essa emenda de V. Exa., que
tem um grande teor para todos os municípios da região metropolitana.
A redação da emenda é a seguinte: "Apresentação em 21/1112003.
Tipo: despesa. Autor: Deputado Alencar da Silveira Jr. Partido: PDT.
órgão ou entidade beneficiada: Prefeitura Municipal de Várzea da
Palma. Valor do gasto: obra de infra-estrutura urbana e rural, no valor
de R$50.000,00. Orgão ou entidades deduzidas: Secretaria de Estado
de Governo. Subprojeto, subatividade deduzida. Divulgação
governamental.".

Deputado Alencar da Silveira Jr., da forma como a região
metropolitana está caminhando, daqui a alguns dias Taquaraçu já
estará fazendo parte da região metropolitana. Várzea da Palma pode
não fazer parte da região metropolitana hoje, mas já é intenção do
Deputado Alencar da Silveira Jr. apresentar uma proposta para isso.
Minas Gerais será uma grande Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Será semelhante ao caso de um Prefeito de Belo Horizonte
que começou a governar da periferia para o centro. Isso é muito bom.
A Região Metropolitana de Belo Horizonte agradece a V. Exa.

O Deputado Dinis Pinheiro (em apar te)* - Ilustre companheiro de
grandes lutas do antigo e extinto PSD, tenho certeza de que a nossa
querida amiga Sra. Gracinha Barbosa deve estar muito feliz e com o
coração renovado com a chegada do Natal. Aproveito a oportunidade
para enviar-lhe um abraço fraterno. Ao mesmo tempo, desejo aos Srs.
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Deputados, às Sras. Deputadas, a todos os servidores e, de forma
especial, a todos os mineiros, um Natal com muita paz, alegria, fé e
religiosidade, e um momento de profunda meditação e de renovação
forças, para que o próximo ano seja muito melhor, mais próspero,
mais feliz e repleto de incontáveis realizações.

Aproveito o ensejo para enviar um abraço especial ao nosso líder
maior, Deputado Aécio Neves, que está desenvolvendo um trabalho
belíssimo à frente de Minas Gerais, com maestria, talento e
brilhantismo, realizando ações essenciais e imprescindíveis para o
progresso, para o desenvolvimento e para o reposicionamento de
Minas no cenário nacional. Tenho certeza absoluta de que este ano foi
a marca da construção de um novo tempo, representando uma grande
e renovada esperança para os mineiros e os brasileiros.

Deputado Irani Barbosa, lamento a não-votação do nosso projeto,
tão importante, relativo ao ICMS. Não foi possível harmonizar os
interesses da Casa, mas espero que, com a sua brava luta,
defendendo os pobres e Ribeirão das Neves, teremos a oportunidade
de, no próximo ano, com a colaboração do Deputado Mauro Lobo e
com a preciosa contribuição do Líder do Governo, Deputado Alberto
Pinto Coelho, votar o projeto do ICMS, que é importantíssimo para os
mais pobres, ou seja, para aproximadamente 15 milhões de mineiros
e para aproximadamente 700 cidades mineiras.

Tenho certeza de que a Assembléia Legislativa, no momento certo,
terá oportunidade de prestar essa grande e valorosa contribuição a
todos os mineiros, aprovando a redistribuição do ICMS no Estado.
Isso é importantíssimo para a sua terra, Ribeirão das Neves, tão
sofrida, tão calejada e tão necessitada de recursos e de
investimentos, principalmente para a saúde e para a educação, e para
a minha querida terra natal, lbirité, muito bem administrada pelo meu
irmão, Prefeito Toninho Pinheiro, que com suor, dedicação e carinho
tem também realizado um grande trabalho em favor de todos os
ibiritenses.

Deixo um abraço fraterno ao amigo, Deputado Irani Barbosa.
Continue com esse entusiasmo, otimismo, vontade de acertar, com
esse desejo incessante de construir uma Minas melhor, mais fraterna,
justa e mais humana. Que Deus abençoe todo esse povo, nossos
Deputadas e Deputados, o Presidente Mauri Torres, que vem
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desenvolvendo um trabalho com muita sinceridade, humildade,
primando sempre pela correção e honestidade no exercício dessa
função que tanto honra Minas Gerais. Parabéns, Deputado Irani
Barbosa! Feliz Natal ao povo de São Sebastião do Paraíso, que
sempre me acolheu com muito carinho e é representada
brilhantemente pelo Deputado Rêmolo Aloise. Feliz Natal a todos os
mineiros!

O Deputado Irani Barbosa* - Deputado Dinis Pinheiro, todo ser
humano aprende muito na vida. Apesar de sua juventude, quando
iniciamos no PSB em Minas Gerais, aprendi muito com V. Exa. e com
sua família, em especial com seu pai. O Sr. Antônio Pinheiro sempre
transmitiu aos filhos dignidade. Infelizmente, não o temos mais aqui.
Aprendi também com suas irmãs e seu irmão, Toninho Pinheiro,
homem de garra, valentia e grande coração. Talvez não exista outra
pessoa em Minas Gerais com o coração do tamanho do de Toninho
Pinheiro. Com certeza continuaremos por um bom tempo juntos. Sinto
a mesma gratidão por ter convivido com V. Exa. e com os demais
companheiros desta Casa, com todos os funcionários, com as
pessoas de todos os rincões de Minas Gerais, que nos ensinam a
viver e a construir uma Minas melhor. Nesta Casa, cada um atua do
seu jeito, com inteligência e criatividade; alguns agem com
impetuosidade, porém todos são homens que ajudam a construir uma
democracia mais sólida e um Estado muito melhor para se viver.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Deputado Irani
Barbosa, saúdo V. Exa. e demais companheiros desta Casa. Este é
um momento importante para todos nós. São 18 horas, e estamos
terminando mais um ano de trabalho e de luta. Esta Casa é o lugar
maior onde acontecem as discussões e a reflexão. Neste final de
período legislativo, muitas discussões foram travadas por meio de
processos convergentes, de forma partidária, mas sempre procurando
o bem comum.

Cumprimos o nosso mandato com honradez, dignidade, dando
resposta à nossa consciência. Cumprimos o nosso dever. Saúdo
nosso caríssimo Presidente, Deputado Mauri Torres, e toda a Mesa
Diretora. Com transparência e extraordinária competência, nosso
Presidente trouxe a esta Casa a segurança de que é merecedora.
Saúdo ainda o Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, que
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representou o elo entre o Palácio da Liberdade e a base
governista. Como um verdadeiro comandante, correto, equilibrado,
sensato, soube conduzir o processo. Saúdo também o Líder do nosso
Bloco, Deputado Antônio Carlos Andrada, e todos os nossos
assessores, assessoras, as pessoas que trabalham em gabinetes,
enfim, todos os nossos servidores que trabalharam incansavelmente
durante todo o ano. A V. Exa. e à sua família desejo um feliz Natal!

Que Deus nos abençoe sempre, que o ano novo seja muito próspero
,e que esta Casa continue sendo a caixa de ressonância da dignidade,
da ética e da transparência do povo mineiro.

Um grande abraço.
O Deputado Irani Barbosa* - Deixo uma palavra para toda a Minas

Gerais e para todos os Deputados. Esta Casa, às vezes, é palco de
negociações e discussões, mas tudo em função do maior interesse do

«povo mineiro. Com isso, a cada dia, ensina-nos mais.
Minha vida pautou-se pela sinceridade. Um homem como eu, de

formação rude, tinha de ter pelo menos uma qualidade importante
para oferecer. E ofereci, por quase 25 anos na política mineira, caráter
e sinceridade. Em condições tranqüilas ou adversas, o meu rumo se
•manteve sempre em linha reta, sem volta, sem subterfúgios ou
atalhos.

Quero dizer a todos os Deputados desta Casa que a vida não é feita
só de momentos de poder. As pessoas que estão no poder devem
• manter suas raízes, coisa mais importante que um homem tem.
Ninguém projeta seu futuro se não tiver um balizamento de conduta,
de respeitabilidade e, mais ainda, de coragem para enfrentar as

i i adversidades no futuro.
Desejo a todos um feliz Natal, que o Papai Noel e o menino Jesus

abençoem e amenizem o coração de todos. O mundo está precisando
disso. A criança não nasce ruim; quem a faz ruim é a sociedade, no
decorrer de seu crescimento. Por isso há cadeias superlotadas e
pessoas que utilizam o poderem beneficio próprio. No entanto, temos,
ainda, uma grande maioria de pessoas que utiliza do poder para
beneficiar seus irmãos, no sangue, na fé, na cor, na raça, na religião,
em tudo aquilo que o indivíduo acredita. Nós, como homens públicos,
não devemos deixar que a população perca a credibilidade e a crença
de que o mundo será, um dia, uma casa melhor para todos.
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Presidente, agradeço a paciência de todos os amigos que temos

na Casa, de todas as pessoas de bem com as quais convivemos e,
principalmente, daqueles que nos assistem e nos têm em maior conta.
Minas Gerais, com certeza, será melhor se cada um fizer sua parte.

Feliz Natal e um ano novo venturoso para todos aqueles que estão
em Cristo e têm boa vontade.

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

O Deputado Rogério Correia - Presidente Mauri Torres, caros
companheiros Deputadas e Deputados, quero discutir o orçamento.
Tive oportunidade de tocar em alguns de seus pontos, aqui da tribuna,
e também na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Não poderia deixar de fazer pelo menos uma breve análise do
conteúdo do primeiro orçamento do Governo Aécio Neves.

Em primeiro lugar, parabenizo o Deputado Mauro Lobo, relator do
projeto, que procurou trabalhar as emendas apresentadas
individualmente pelos Deputados e as emendas coletivas, de maneira
equânime, possibilitando que cada Deputado pudesse apresentar
emendas individuais que favorecessem suas regiões. Trabalhou as
emendas sem discriminar a base do Governo ou a base da Oposição,
dando a todos condições de estabelecer planejamentos e recursos
para o agrado da população e da região onde cada parlamentar atua.

Parabenizo o Deputado Mauro Lobo, que trabalhou com afinco. O
orçamento do Governador Aécio Neves terá nosso voto favorável. Não
seríamos irresponsáveis de propor o contrário, já que a conseqüência
da não-aprovação seria a continuação do orçamento passado. Nossa
estratégia foi tentar modificar pontos do orçamento, embora houvesse
duas discordâncias mais globais. A primeira delas é que o
investimento em questões sociais é aquém do que o povo merece.
Especialmente a área de saúde possui um déficit em relação ao SUS.

Existe uma emenda constitucional federal que obriga o Governo a
alocar 12% da receita no SUS, mas isso não foi cumprido. Outras
áreas sociais, como a UEMG, também tiveram poucos recursos
alocados. Na área de reforma agrária, o investimento foi praticamente
zero. Apresentamos emendas que possibilitariam um aumento real do
investimento no Primeiro Emprego e no Bolsa-Família, mas a maioria
não foi atendida. O orçamento não tem como prioridade um
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investimento social. Há muita verba para infra-estrutura em
municípios, mas não se sabe em quais. Tememos que, em vez de
haver investimento social, o Governo tenha preferido alocar recursos
para as eleições, buscando privilegiar os candidatos que forem
simpáticos ao Palácio da Liberdade, em detrimento de uma

II distribuição mais equânime. Essa é a primeira divergência de fundo
com a questão do orçamento do Governador Aécio Neves, a qual
gostaríamos de mencionar.

O segundo problema diz respeito ao orçamento fictício, que
menciona um déficit de R$1.400.000.000,00, que não ocorrerá. O
próprio Governo reconhece, na sua exposição de motivos, que
R$501.000.000,00 líquidos, no exercício do orçamento, não são
computados, originários da reforma tributária aprovada no Congresso
Nacional. A desculpa do Governo é que a reforma não havia sido
aprovada, por isso ele não podia alocá-la no orçamento.

Nós, do PT e do PCdoB, apresentamos uma emenda alocando
esses R$501.000.000,00, reconhecidos pelo Governo. Não foi
acatada pelo relator porque não havia o respaldo do Governo para
fazê-lo. Em outras palavras, o Governo não aceitou fazer um
orçamento real. Não são apenas R$501.000.000,00, pois falta
introduzir o ganho que terá com o aumento da alíquota da reforma
previdenciária, aprovada e referendada, que dará ao Governo maior
potencialidade no orçamento, além dos tarifaços.

Conseguimos rejeitar pelo menos o tarifaço 6. A Bancada do PT-
PCdoB, constituída por 16 Deputados, de forma aguerrida, conseguiu
barrá-lo. Felizmente, a base do Governo também se rebelou contra o
Governador Aécio Neves, que sofreu derrota importante no final do
ano. Vamos comemorá-la com nosso povo.

Não consta no orçamento a arrecadação do Governo com os
tarifaços. Segundo seus cálculos, em 2004, o Estado terá um rombo
de R$1.400.000.000,00. Isso não ocorrerá. Essa afirmação tem o
objetivo de desestimular a educação, a saúde, o serviço público, os
sem-terras, os despossuidos, tentando que não reivindiquem mais
verbas nem que façam de suas reivindicações o centro das lutas. Não
haverá déficit orçamentário. E preciso lutar para que os recursos não
fiquem à disposição do Governo, no momento de eleições, apenas
para atender a seus desejos eleitoreiros. Devem ser alocados para
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resolver questões sociais. As duas críticas fundamentais são:
questões sociais não atendidas e um déficit orçamentário que não
existe e não existirá, porque o Governo maquiou os números
apresentados.

Em virtude dessas críticas, apresentamos diversas emendas.
Algumas foram aprovadas, outras não. Destaco a aprovação da
emenda referente ao ITER, graças ao entendimento com o Líder de
Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho. O Governo havia reservado
apenas R$1.000.000,00 para cerca de 100 assentamentos, o que
daria R$10.000,00 por ano para cada um. Alocamos recursos de
R$1 1.000.000,00. Conseguimos, por meio de emenda da Deputada Jã
Moraes, que as indenizações para vítimas de torturas passem a ser
uma realidade no próximo ano. Além disso, o memorial dos direitos
humanos será criado. Conseguimos a instalação de dois terminais do
SIAFI: um para a Maioria e o outro para a Minoria. Assim,
fiscalizaremos melhor não só o Governo, mas também o Poder
Judiciário e os demais órgãos do Estado. A Comissão de Participação
Popular conseguiu diversas conquistas importantes. Foram conquistas
no interior de um orçamento que merece a nossa crítica. Votaremos
favoravelmente, porque não somos irresponsáveis a ponto de deixar o
Estado sem orçamento. Parece que hoje somos maioria. Se
desejássemos, poderíamos derrotá-lo. A base do Governo, diante da
derrota do tarifaço 6, abandonou a trincheira da luta. Embora
discordemos dele, garantiremos a aprovação do orçamento.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)* - Obrigado,
Deputado Rogério Correia. Parabenizo-o pelo seu trabalho como Líder
da nossa bancada, que foi conduzida com muita harmonia, garra e
dedicação. Estamos satisfeitos com seu desempenho e dedicação.
Desejo, em seu nome, se V. Exa. permitir, saudar as companheiras e
os companheiros do Bloco-PT-PCd013, pela presença, dedicação e
participação em todos os entendimentos necessários para tornar esta
Assembléia um Poder cada vez mais transparente e compromissado
com o interesse público.

Se me permite, Deputado Rogério Correia, gostaria de estender
saudações às demais Deputadas e Deputados desta Assembléia.
Durante todo este tempo em que aqui estivemos, fomos testemunhas
de que este ano, além de profícuo, permitiu que esta Casa avançasse
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mais na consolidação do estado democrático de direito e se
tornasse mais transparente e dialógica, praticando grandes ações,
com seminários, fóruns, debates e demais encontros. Isso foi motivo
de satisfação para todos nós. Aprendemos muito e chegamos ao final
deste ano com um resultado muito significativo na construção da
democracia. Sinto-me motivado a agradecer a todos os servidores
desta Casa, efetivos e dos gabinetes, que contribuíram para que os
trabalhos fossem mais consistentes e voltados para o povo de Minas
Gerais.

Quero, nesta oportunidade, dizer que votaremos a favor da lei
orçamentária, mas com a plena convicção de que, do modo proposto,
não atende aos princípios constitucionais relativamente à UEMG e à
Emenda à Constituição n° 29, da saúde. Quanto a esse aspecto,
preocupamo-nos com a realidade presente. O Governo mineiro tinha
um orçamento para este ano. O Deputado Rogério Correia abordou
uma questão fundamental. O Governo diz que diminuiu o déficit, mas
precisamos lembrar-nos de que, ontem, fizemos a última consolidação
dos recursos orçamentários para a área da saúde neste ano.
Deputado Alberto Pinto Coelho, a lei orçamentária definiu que
receberíamos em torno de R$457.000.000,00 dos repasses federais.
Até ontem, o Fundo Estadual de Saúde recebeu R$490.000.000,00 -
mais do que foi proposto. E o Estado aplicou menos de
R$40.000.000,00 dos R$318.000.000,00 previstos no Fundo. Assim,
entendemos bem o discurso de V. Exa., ao falar dessa economia do
Governo. De fato, houve redução do déficit financeiro, mas às custas
de quase R$300.000.000,00, surrupiados do Fundo Estadual de
Saúde. Em todos os outros setores, HEMOMINAS, FHEMIG e
UNED, vemos um gasto aquém do previsto no orçamento.

Esperamos que isso seja corrigido até o final deste ano. Essa
possibilidade existe, mas a falta de compromisso do Governo é muito
grande em relação à aplicação orçamentária.

Devemos fazer uma reflexão: o orçamento não pode nunca ser uma
peça de ficção, mas de planejamento. Já discutimos isso.
Lamentavelmente, as diferenças são enormes.

Portanto, deixamos registrado que a nossa bancada não é composta
apenas de médicos e defensores da saúde. Estamos todos
convencidos de que o mínimo constitucional deve ser cumprido em
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todos os setores, e fundamentalmente na saúde. Entramos com
uma ação no Ministério Público de Minas e faremos a mesma
denúncia no Ministério Público Federal. Se não existe uma
regulamentação da Emenda n° 29, como proposto, Deputado Mauro
Lobo, os parâmetros que deveríamos acolher, como referência, para
garantir o mínimo para a saúde seriam os definidos pelos órgãos do
setor.

O Conselho Nacional de Saúde e as conferências nacional, estadual
e municipais sinalizaram que o Governo está desviando recursos. O
Deputado Fábio Avelar disse que saneamento é fundamental para
garantir saúde. Correto; porém isso está colocado na interpretação
dos recursos, saneamento como ação condicionante da saúde, e não
colocado no orçamento da saúde, deslocando o recurso para a
COPASA. Esta deve ter nosso apoio, receber recursos para fazer
saneamento, coleta de lixo, destinação do esgoto, tratamento de
água, etc., mas seria um recurso a mais, não suprimido da saúde.
Diante dessa análise, a Bancada do PT-PCdoB fará de tudo para
convencer o Governo de Minas a cumprir o mínimo constitucional para
garantir maior qualidade de vida, dignidade e menor sofrimento.
Inclusive, mais economia financeira, pois, se tratarmos melhor os
doentes, aparelharmos melhor os hospitais e atendermos em tempo
real as necessidades do povo, haverá qualidade de vida e melhor
forma de aproveitar os recursos públicos.

Agradeço sua generosidade, tenho muito orgulho de haver
participado de uma bancada que se esforça para fazer da Assembléia
Legislativa um Poder que busca construir a democracia, o Estado de
direito e a justiça. Feliz Natal para todos!

O Deputado Rogério Correia - Obrigado. Parabenizo V. Exa., que
tão bem representou o PT na Mesa da Assembléia. Concordo que
esta Casa tem uma credibilidade resgatada, e a Mesa da Assembléia
é responsável por essa nova imagem.

O Deputado Ricardo Duarte, Presidente da Comissão de Saúde,
pediu-me que justificasse sua ausência e que desse ciência de que o
Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais entrou com pedido,
junto ao Ministério Público Federal e à Procuradoria da República, por
intermédio do Dr. José Jairo Gomes, de que fossem apuradas
responsabilidades e se enquadrasse o Governo do Estado nos limites
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da legislação no uso dos recursos públicos federais. Isso não foi
feito em 2001, em 2002 nem em 2003, e para 2004 há uma
maquiagem na verba destinada ao setor de saúde de
R$615.898.400,00, 40% do que deveria ser destinado. A maquiagem
são verbas para a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Instituto de

l:Previdência dos Servidores, a Fundação Estadual do Meio Ambiente,
serviços de esgotamento sanitário, implantação de tratamento de
esgoto sanitário, encargos previdenciários diversos, gestão de dívida
contratada externa e interna, etc. O Deputado Mauro Lobo fez
algumas correções, mas a maquiagem permaneceu nesse orçamento.

No dia 18, o Conselho Estadual de Saúde entrou com pedido junto à
Procuradoria da República para enquadrar o Governo do Estado por
desrespeito à Emenda à Constituição n° 12. Portanto, registro a
denúncia do Conselho, em nome do Deputado Ricardo Duarte.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Deputado Rogério
Correia, Líder do Bloco PT-PCdoB, parabenizo-o pelo
pronunciamento. Nossa missão é examinar e discutir em todos os
aspectos uma das mais importantes peças analisadas por esta
Assembléia: o orçamento, que determina o futuro das políticas

Ipúblicas e da vida dos mineiros.
O Bloco PT-PCdoB, na condição de Oposição, fez um debate sério e

aprofundado. Apresentamos várias emendas coletivas de interesse do
Estado. Parabenizo V. Exa. não só pelo pronunciamento, mas pela
condução como Líder do Bloco PT-PCdoB, que mesmo sendo
minoria, alcançou várias vitórias, como a que obtivemos hoje,

[aperfeiçoando projetos, para tentar minimizar o impacto negativo,
como os dos tarifaços. Felizmente, nem todos foram aprovados. Na
última hora, conseguimos barrar o último.

Concordo com V. Exa. que o orçamento ainda é uma lei tímida com
i l relação às políticas públicas sociais. Acredito que é característica do
:Governo Estadual deixar a política pública social aquém do que
ii merece os mineiros. Felizmente, o Governo Lula fez muitas parcerias
pe injetará muito dinheiro no Estado. Tentamos ampliar os recursos
para o Programa Bolsa-Família. Apresentamos uma emenda
ampliando-o para R$30.000.000,00, que, infelizmente, não foi
acatada. Mas o Governo Lula já atende a 307 mil famílias em Minas
Gerais, com dinheiro federal.
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O Governo Lula, respeitando o pacto federativo, suprirá essa

lacuna do Governo Estadual e as políticas federais se farão presentes.
O Deputado Rogério Correia - Deputado André Quintão, quanto à

área de asssistência social, na qual V. Exa. atua com tanto afinco,
esclareço que também apresentamos uma emenda do PT. No ano
que vem, o Governo do Estado destinará - é o que está previsto no
orçamento, mas, muitas vezes, pode não ser destinado -
R$10.500.000,00. Fizemos uma emenda acrescentando um valor de
R$29.216.000,00. O Governo não avalizou sua aprovação. Portanto,
para o Fundo de Assistência Social - solicitação dos conselhos -
continuará o valor de R$10.500.000,00, o que é muito pouco, V. Exa.
sabe disso.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Deputado Rogério
Correia, acredito que o Governo Estadual subestimou a receita. Esse
é um aspecto que temos de destacar. Pelas previsões mais
pessimistas, como a do ex-Governador Eduardo Azeredo, Minas
Gerais receberá mais R$500.000.000,00. Com a reforma tributária, o
Governo Lula deu esse presente de Natal ao Estado. Nós, como
mineiros, ficamos muito felizes. Ninguém quer o Estado com déficit, e
sim com maior equilíbrio financeiro. Acredito que o orçamento poderia
ter sido mais realista na questão das receitas.

Quero identificar um ponto positivo do orçamento e do plano
plurianual: a vinculação dos dois. Isso é importante, até para que se
tenha maior seriedade e credibilidade da lei orçamentária. Portanto,
parabenizo o Governo. E papel da Oposição reconhecer os avanços.

Houve, por parte da Liderança do Governo, Deputados Alberto Pinto
Coelho, Mauro Lobo e assessoria, preocupação em analisar as
emendas orçamentárias sob a ótica do PPA, o que significa coerência
e compromisso com a credibilidade da lei orçamentária.

Agradeço ao Deputado Mauro Lobo, relator, e à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, tão corretos ao acatar, na
íntegra, as emendas apresentadas pela Comissão de Participação
Popular. Muitas corrigem a lacuna nas políticas públicas sociais, tanto
no relatório do PPAG quanto na lei orçamentária. As propostas
oriundas das cinco audiências públicas em que participaram 237
entidades, mais de 700 pessoas, foram acatadas. Agradeço aos
Deputados que aprovaram o orçamento e que também aprovarão as
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emendas. Feliz Natal a todos!
• O Deputado Rogério Correia - Agradeço-lhe as palavras elogiosas e
parabenizo seu trabalho. Atuamos juntos como Vereadores em Belo
Horizonte. Como Deputado Estadual, V. Exa. repetiu a 'performance"
no primeiro ano do mandato e presidiu a Comissão de Participação
Popular da melhor forma possível.

As críticas ao orçamento não significam sua rejeição nem se reterem
ao relatório do Deputado Mauro Lobo. Obtivemos no orçamento
Ivitórias e conquistas importantes. Além das emendas individuais, citei
• as emendas coletivas para a reforma agrária; de 1 para 11 milhões, a
Undenização às vítimas de tortura; a construção do memorial de
• direitos humanos, as emendas da Comissão de Participação Popular

a criação do terminal do SIAFI para melhor fiscalização do Poder
Executivo. Agradeçam ao Deputado Mauro Lobo por tê-las acolhido.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Saúdo V. Exa. e
cumprimento os companheiros do Bloco PT-PCd0B, a maior Bancada

' do PT, com 15 Deputados, na história da Assembléia Legislativa; os
Deputados e os colegas da imprensa e da Taquigrafia, que realizam
excelente trabalho.

Para o orçamento de 2004, estão previstos R$20.600.000.000,00,
totalizando R$2.300.000.000.000,00 destinados a investimentos. Na
distribuição, as regiões mais pobres ficam prejudicadas. Para o
Triângulo Mineiro, estão previstos em tomo de R$49.000.000,00;
2,15% de investimentos. Como contribuímos mais que isso, há grande
injustiça com o Triângulo Mineiro, pois faz 15 anos que não se
constrói escola em Uberlândia e região.

Deputado Rogério Correia, há outro ponto que questionamos.
Realmente, há uma grande contradição e injustiça por parte do
Governador Aécio Neves. No orçamento, há R$50.000,00 para a
implementação do Programa Primeiro Emprego. Com esse valor, será
possível contratar apenas 200 jovens. O Governador Aécio Neves já
gastou milhões com publicidade nesse programa. Olha, que
contradição e injustiça! Acredito que toda a população de Minas
Gerais tem de ter acesso a essa informação. O Governador deseja
copiar o programa Primeiro Emprego do Governo Federal, que é um
dos maiores projetos de resgate da cidadania para a juventude.
Sabemos que há milhares de jovens sem oportunidades para obter

m
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um trabalho digno e honesto. Não conseguem o primeiro emprego,
porque exigem experiência. Como o jovem terá experiência, se não há
uma primeira oportunidade? No programa do Governo Federal, estão
previstos R$260.000.000,00, o que possibilitará contratar 900 mil -
quase 1 milhão - de jovens, e, do Governo Estadual, R$50.000,00.

Apresentamos emenda no orçamento no valor de R$2.500.000,00,
que dariam para contratar em torno de 10 mil jovens no Estado.
Infelizmente, não acataram a nossa emenda.

Questionamos também outro ponto: o princípio constitucional. Ele
garante 1% da arrecadação do Estado para a UEMG, 1% para a
UNIMONTES e 1° para a FAPEMIG, para investimentos em
pesquisas. Infelizmente, não está previsto no orçamento.

Deputado Rogério Correia, questionamos o orçamento, porque não
faz justiça social com as regiões mais pobres do Estado e com os
programas mais importantes, como dito por vários Deputados. Como
disse o Deputado Adelmo Carneiro Leão, não aplica na saúde o que
manda a Emenda n°29: 12%. Pelo contrário, as áreas que foram mais
prejudicadas, no início do atual Governo, foram justamente a área de
saúde, de educação, que teve ataque brutal, e a de segurança
pública.

Parabenizo o nosso Líder, que realizou um grande e excelente
trabalho, liderando a nossa bancada de maneira democrática, ouvindo
os companheiros. Parabenizo cada companheiro do Bloco PT-PCdoB,
como o Deputado Biel Rocha, que apresentou algumas emendas no
orçamento, que foram aprovadas e prevêem a construção de pistas de
"skate" em várias regiões do Estado, como em Juiz de Fora. A
moçada terá oportunidade de ter pistas de "skate". Parabenizo
também as aguerridas Deputadas Maria José Haueisen, Jô Moraes,
Maria Tereza Lara, professora, aos Deputados Laudelino Augusto -
liderança do Sul de Minas -, André Quintão, Padre João e a Deputada
Marília Campos - certamente, nossa futura Prefeita de Contagem -, o
combativo Deputado Chico Simões, do Vale do Aço - que certamente
será eleito Prefeito e que se destacou na Liderança da Minoria -,
Deputados Roberto Carvalho, Ricardo Duarte, do Triângulo Mineiro,
que desenvolve um trabalho como Presidente da Comissão de Saúde,
Adelmo Carneiro Leão, representando-nos muito bem na Mesa,
Durval Angelo, Presidente da Comissão dos Direitos Humanos. Enfim,
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parabenizo a todos os Deputados do Bloco PT-PCd0B.
Certamente, realizamos um excelente trabalho e conseguimos impedir
várias medidas que prejudicariam muito a população de Minas Gerais.
Por exemplo, suspendemos o Projeto n° 1.083 referente aos cartórios,
por meio da nossa atuação e de vários Deputados.

Que 2004 seja um ano de muita luta e garra! Certamente, a
população do Estado ficará atenta e acompanhará, de perto, todas as
medidas realizadas pela atual administração, pelo Governo Aécio
Neves e por esta Casa. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Deputado Weliton Prado, agradeço as
suas elogiosas palavras. Parabenizo V. Exa. também por sua atuação
aguerrida. Para todos desta Casa, particularmente para a nossa
bancada, V. Exa foi uma grande revelação.

O Deputado Roberto Carvalho (em apar te)* - Querido amigo Rogério
Correia, gostaria de fazer um aparte longo, mas serei breve em
respeito aos colegas e a todos que nos acompanham. O seu
brilhantismo já falou tudo.

Gostaria de parabenizá-lo pelo clima que vivemos de um debate de
altíssimo nível. Esta Casa demonstrou o que pode ser feito. Espero
que no ano que vem façamos muito mais. Parabéns a você, Rogério,
à Situação e a todos nós.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Roberto
Carvalho, pelo aparte e pelo trabalho que tem feito nosso Ouvidor-
Geral. A experiência que tem como Deputado e Vereador que foi
muito engrandeceu nossos trabalhos na Assembléia Legislativa.
Passo a palavra para o Líder da Oposição, Deputado Chico Simões.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Companheiro Rogério,
primeiro quero repetir o que os outros colegas já disseram,
parabenizando-o pelo seu trabalho à frente do Bloco da Oposição.
Quero também parabenizar a Mesa, que deu um salto de qualidade na
administração e na transparência, o que é muito importante para nós,
Deputados, e para o povo mineiro. Parabenizo também a base do

' Governo. Se não tivéssemos os dois lados, com certeza esta Casa
não teria razão de existir. Tivemos um ano de debates calorosos,
pautados na democracia e no respeito às divergências de idéias.

Quanto ao orçamento, gostaríamos que fosse diferente.
Gostaríamos que o orçamento fosse um instrumento que
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determinasse que as ações ali votadas tivessem a obrigação de ser
executadas. Estamos longe disso, e esse é um desafio para nós,
legisladores. Temos de avançar para fazer do orçamento algo
determinativo. E lógico que em um Estado que se pauta por essa
política econômica que valoriza e prioriza o pagamento da dívida
pública, infelizmente não vamos ter recursos para as políticas sociais,
de fundamental importância para o engrandecimento do ser humano.
E lastimável, e temos de contestar isso não só aqui, mas em todos os
níveis, de maneira repetida e salientada na saúde, na educação, no
primeiro emprego e tantas coisas mais.

Temos também de entender o momento em que vivemos. Temos de
mudar essa realidade. O brasileiro necessita disso com urgência.
Apesar de tudo isso, no último dia de reunião desta Casa, o Poder
Legislativo de Minas Gerais deu um exemplo de maturidade, quando
via tramitando aqui um projeto de lei que majorava, de maneira
estrondosa, algumas cobranças para a iniciativa privada. Quero deixar
claro que não fomos nós, da Oposição, que evitamos que isso
acontecesse. Somos minoria, e, na democracia, manda a maioria. O
que fizemos foi simplesmente cumprir nosso papel, principalmente
enquanto representantes do Bloco na Comissão de Fiscalização
Financeira, aprofundando o projeto e democratizando nosso
conhecimento. A partir da hora em que subimos à tribuna e, de
maneira séria, começamos a explicar a esta Casa o que estava sendo
feito, percebemos o movimento dos Deputados, independentemente
de partido ou de ideologia, com o intuito de mostrar à sociedade que,
a partir daquele momento, a coisa havia mudado. Espero que esse
marco de final de ano seja a cara para começarmos no ano que vem.
No ano que vem não queremos discutir nesta Casa projetos com
idéias preconcebidas, mas fazer dessa grande arena um local de
debate, onde ouçamos o outro sem preconceitos, sem vincular alguma
posição a qualquer ato espúrio. Queremos estar aqui representando
nossas convicções, pensando naqueles que realmente foram
responsáveis por estarmos aqui, os nossos eleitores. Que no ano que
vem estejamos aqui discutindo de maneira séria os cartórios deste
País. Salvo engano, como o Brasil, só Portugal, e essa herança nos
lembra o Brasil Império. A legislação determina que os cartórios
tenham seu papel, mas que funcionem dando a todos a oportunidade
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de usar os serviços cartoriais sem pagar com exorbitância. Esse foi
o grande marco desse final.

Quero desejar a todos os nossos pares, aos funcionários um feliz
ii Natal e ano novo e principalmente aos que nos assistem pela TV
jAssembléia e aos seus familiares o nosso abraço. Continuaremos a
discutir o orçamento sabendo que não é o orçamento que queremos,
mas com as nossas restrições vamos voltar e torcer para que no ano
que vem o orçamento seja cumprido.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Chico Simões,
que está até rouco por ter gritado tanto contra o tarifaço. Seis
tarifaços, Chico, haja voz. Cinco projetos foram aprovados, mas um foi
derrotado. Deputado Chico Simões, Líder da Oposição, que teve
importante contribuição na Comissão de Fiscalização Financeira,
agradeço-lhe o apoio. Reitero o agradecimento às Bancadas do PT e
ao PCdoB, da companheira Jô Morais, ao nosso Bloco, que foi, sem
sombra de dúvida, importante nas contribuições e nas modificações
aqui propostas. Aos demais companheiros dos outros partidos,
agradeço também a companhia fraternal que tivemos. Pedimos
desculpas por algum exagero no debate político, mas que certamente
foi sempre no campo das idéias. A democracia se deve a isso.
Agradecemos aos Deputados a convivência que tivemos neste
primeiro ano. Agradecemos ainda aos funcionários da Casa que, com
muita competência, muito nos ajudaram durante o primeiro ano desta
legislatura. Agradecemos à assessoria coletiva da bancada do PT.
Agradecemos ao conjunto da Assembléia na pessoa do nosso
Presidente. Reitero nossa convicção de que o Presidente tem feito um
trabalho importante para garantir uma boa imagem do Poder
Legislativo mineiro junto a nossa população. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ouvi
atentamente o Líder da Oposição por praticamente 1 hora. Com
certeza, vou poupá-los por que vou limitar-me aos 10 minutos que a
Presidência me concede; são suficientes. E fundamental que no
momento façamos uma reflexão por uma das votações mais

'importantes, de natureza constitucional, do orçamento do Estado.

Wk
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Antes, quero fazer uma consideração sobre palavras que ouvi do

Deputado Chico Simões, as quais, de certa forma, já me tranqüilizam.
Nas minhas palavras iniciais, quero somar-me a S. Exa., que fez
referência ao Projeto de Lei n° 1.08312003. Em dado momento, foi dito
pelo Líder que teria sido um projeto obstaculizado ou uma derrota
impingida ao Governador Aécio Neves pela Oposição.

O Deputado Chico Simões demonstrou com muita clareza que a
Casa é um ambiente democrático. Ao término de um ano de mandato,
constato que temos agido com seriedade e responsabilidade. Louvo a
Oposição, que cumpre o seu papel, com certeza de muita
responsabilidade, e a Situação, que em momento algum transigiu no
espírito democrático do seu dever para com o debate e, a partir dele,
buscou construir a melhoria dos projetos.

Relativamente aos debates sobre os projetos, foram sérios de
ambos os lados na busca do aprimoramento. Quero dar o testemunho
de que, uma vez reunida a Bancada do PSDB com o próprio relator,
Deputado Ermano Batista, figura de honorabilidade indiscutível,
constatando primeiro que a bancada, por unanimidade, estava
demonstrando sua confiança absoluta na responsabilidade desse
relator. E este, entendendo que a matéria exigiria uma reflexão maior,
porque repercute em todo o Estado, deixou claro que pretendia
encaminhá-la em outro momento, no ano que vem.

Naturalmente, isso significa amadurecimento desta Casa, respeito
de ambas as partes, e não vitória ou derrota deste ou daquele debate.

Quanto ao orçamento, quero constatar primeiramente, em que pese
ao fato de a Oposição ter demonstrado a sua competência, que é bom
ficar claro que é este o papel da Oposição em uma democracia:
apresentar falhas e, até mesmo, diante da ausência delas, imaginar
algumas ou aquilo que seria o sonho dourado de todos nós. E muito
fácil dizer que gostaríamos de mais tantos milhões para tal rubrica e
mais tantos bilhões para outra área.

Estamos acabando de ver o encaminhamento da aprovação do
orçamento da União. Poderia fazer uma série de considerações a
respeito do orçamento da União, que continua contingenciando os
investimentos na área social, comprometido com o superávit e, em
vez de tratar de deixar as reservas constitucionais ao nível de 2% do
orçamento, deixa o dobro, ou seja, mais de R$4.000.000.000,00 de
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recursos de contingenciamento, o que, seguramente, sacrifica
profundamente os investimentos sociais em benefício da busca de

: superávitS primários.
Não é meu papel vir aqui fazer oposição ao Governo Lula, até

mesmo porque não tenho essa intenção. Acredito que deva ter tido a
intenção de buscar o equilíbrio da economia nacional e o
desenvolvimento sustentável para o País.

Da mesma forma vem fazendo o Governador Aécio Neves, o que é
incontestável. Portanto, pode a Oposição usar até 3 horas para criticar
o orçamento, mas não conseguirá tirar da visibilidade de todos os
mineiros o fato incontestável de que temos um Governo responsável,
ompetente e capaz de, no primeiro ano - trabalhando mais do que

com orçamento, mas com a execução orçamentária -, encontrando
duma casa endividada, um Estado desorganizado, terminar o ano
pagando em dia o 13 0 salário para milhares de servidores públicos,
experiência que não vivíamos há mais de uma década. Já no primeiro
no, este Governo fez os maiores investimentos na área de saúde,

icontrariando o que foi dito aqui, embora ainda não sejam os
!investimentos que desejamos, para os quais todos nós lutamos, ou
seja, aqueles que estão, aliás, definidos como índices mínimos
constitucionais. O Governo trabalhou num processo de diálogo com
esta Casa.

Quero fazer o meu louvor à Oposição, à Situação e ao Legislativo
mineiro. As vezes pode parecer um pouco de ufanismo falarmos do
nosso trabalho. Mas hoje podemos falar de cabeça erguida que a
Assembléia ganha respeitabilidade em Minas Gerais, porque teve
coragem de votar reforma administrativa séria, de votar projetos
arrojados que aumentam a credibilidade do Governo mineiro para
atrair investimentos, como o projeto de parceria público-privada. No
momento em que o Governo Federal faz também reforma tributária
:ampliando a COFINS em mais de 100%, esta Casa teve paciência e
Jtolerância para ouvir tantos falarem em tarifaço e a responsabilidade
Mde corrigir valores de algumas taxas e serviços públicos, para que o
Estado não se inviabilize e, de fato, tenha como aplicar os
investimentos necessários na saúde, na educação, na recuperação
das estradas e na geração de emprego.
1 Sr. Presidente, o Legislativo auxiliou o Governador Aécio Neves,

rÀ
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que, por sua vez, com austeridade e diplomacia, soube buscar
recursos federais e abrir portas internacionais para atrair
investimentos para Minas. O Governo de Minas Gerais fecha o ano
demonstrando que encontrou o caminho certo. De todos os Governos
da Federação, foi o que mais conseguiu trazer investimentos. Além
disso, pagou o 13° salário absolutamente em dia e está se
organizando para terminar este mês com 100% dos salários em dia.

Com certeza, mandou para esta Casa um orçamento responsável,
sério. Demonstrou respeito para com os Deputados, porque abriu
novamente o diálogo a fim de estabelecer com os Deputados a
possibilidade de fazerem encaminhamento de emendas que
trouxessem as demandas das diversas regiões mineiras. E o Governo
não apenas sinalizou para as Lideranças com vistas a acolhê-las, mas
também manteve seu compromisso, resgatando algo que a
Assembléia havia perdido: procurar liberar os recursos para colocá-las
em prática.

Também foi sensível às sugestões. Não pôde atender a uma das
que fiz, o que demonstra que não é apenas a Oposição que sugere e,
às vezes, não é atendida. O diálogo democrático é pleno, e nós, da
base, também fazemos sugestões ao Governo, que podem ser
atendidas ou não.

Quero unir-me a todos os que defenderam a ampliação dos recursos
da UEMG, pois é fundamental que o Governo invista cada vez mais
na educação. Não pudemos ser contemplados como gostaríamos,
mas defendemos a ampliação dos recursos para a Defensoria Pública,
que é fundamental, é a ação social do Governo no campo da justiça, e
tivemos a alegria de ver o Deputado Mauro Lobo, com muita
competência, fazer milagre e ampliar em praticamente 100% os
recursos a princípio destinados a esse órgão.

Dirijo-me ao Deputado Mauro Lobo e às Lideranças dos diversos
partidos, que souberam tratar com responsabilidade a construção
desse orçamento, que não traz demagogias nem ignora as
dificuldades financeiras do Estado, a exemplo do que, infelizmente,
ocorria no passado, quando o orçamento, com freqüência, era uma
peça de ficção.

O Governador mandou um orçamento realista, e esta Casa
trabalhou com realismo, em que pese a um ou outro ter feito emendas

MÁM
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que ultrapassaram o valor de R$20.000.000,00 ou
R$30.000.000,00. Determinados Deputados até enviaram ofícios para
suas bases, dizendo que já aprovaram o orçamento. Houve quem
recebesse ofício de Deputado com os dizeres: "Já aprovei no
orçamento do Estado tantos mil para o seu município", por volta dos
dias 10 ou 12 de dezembro, e nós apenas hoje estamos votando o
orçamento. Infelizmente, essa prática ainda existe, e aproveito a
oportunidade para condená-la. Assim não poderemos construir a
credibilidade desta Casa nem a do Governo mineiro.

O orçamento que Minas Gerais recebe para o ano que vem é uma
peça séria, responsável, e haveremos de trabalhar unidos, Situação e
Oposição, para dar ao Estado uma execução também séria e digna
-em benefício do povo mineiro.

Desejo um feliz Natal e um 2004 repleto de paz, prosperidade e
saúde aos Deputados, a todos os que nos ouvem e a todo o povo
• mineiro.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, inicialmente dirigimos nossas palavras a todos os
nossos colegas, agradecendo-lhes a dedicação, o companheirismo e
a lhaneza do trato, durante todo este ano.
1 A exemplo do que fez a Bancada do PT, queremos dirigir nossa
saudação ao Presidente da Assembléia, Deputado Mauri Torres; ao
Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho; ao Líder do meu
partido - PSDB -, Deputado Antônio Carlos Andrada; e a todos os

:colegas da bancada de apoio ao Governo; pela fidelidade, pela
lealdade e pela competência com que se houveram. Em razão de toda
lessa dedicação ímpar aos interesses maiores do Estado de Minas
,Gerais pudemos, ao longo do ano, dar nesta Casa uma sustentação

o Governo Aécio Neves fazer as modificações e reformas
necessárias para preparar o Estado para uma arrancada maior rumo a
seu crescimento. Isso ocorreu. O Governador Aécio Neves, com as
reformas do primeiro semestre, discutidas e aprovadas nesta Casa;

1 com a aprovação, no segundo semestre, da parceria público-privada,
um grande avanço em nível nacional, que sem dúvida renderá
progresso e desenvolvimento; com a consolidação das leis; e com
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tantos outros projetos importantes discutidos, debatidos e
aprovados; chega vitorioso ao final de 2003, assim como esta Casa.

Ao mesmo tempo que ouvíamos as palavras do eminente colega
Deputado Adelmo Carneiro Leão, quando se referia à saúde do
Estado, acompanhávamos o seu raciocínio e, de alguma forma,
discordávamos dele, como discordamos agora desta tribuna, com
relação à aplicação dos 12% da saúde previstos na Emenda à
Constituição n° 29.

V. Exa., Deputado Adelmo Carneiro Leão, sabe muito bem que a
interpretação das leis e das emendas é elástica, assim como a
interpretação do direito. Não podemos, como V. Exa., entender que o
Secretário da Saúde, Marcus Pestana, tenha aplicado tão-somente
6% no orçamento, porque a Emenda n° 29 é nova, e não sabemos
exatamente o que pode ser permitido computar na área de
abrangência da saúde. Os Deputados sabem disso porque, com
relação à área da educação, prevista na Constituição Federal de
1988, há 15 anos, até hoje há dúvida sobre o que pode ser incluído
nos seus 25%. Com relação à Emenda n° 29, as dúvidas perduram.
Apenas depois de regulamentada pelo Congresso Nacional, ou depois
de jurisprudência firmada pelos tribunais maiores do País,
aquilataremos perfeitamente o que pode ou não fazer parte das
despesas com a área da saúde.

Seria discutível, por exemplo, algo realizado na área do saneamento
básico. A jurisprudência entenderá, mais à frente, que o recurso
investido nessa área pode ser incluído na área da saúde. Até com
relação à área de vigilância animal, muito poderia fazer parte da área
da saúde, devido aos seus reflexos diretos na saúde humana. O
Tribunal de Contas de Minas Gerais, anteontem, acatou o parecer da
Advocacia-Geral do Estado, de acordo com a interpretação do
Governo do que pode ou não fazer parte da aplicação relativa à área
da saúde.

Neste instante, procedo a uma interpretação da Emenda n° 29,
como está fazendo o Secretário da Saúde, Marcus Pestana. Ele está
à disposição de V. Exa., Deputado Adelmo Carneiro Leão, e desta
Casa, para debater sobre o seu trabalho e sobre a aplicação da
emenda no Governo Aécio Neves.

Não podemos negar o trabalho extraordinário que esse Secretário
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está realizando. Temos recebido elogios permanentes do Ministro
• da Saúde. O Secretário Marcus Pestana e V. Exas. sabem disso.
Sabemos também que outras ações estão previstas, mas, no ano de
2003, R$580.000.000,00 foram aplicados na saúde.

Falam que no PROHOSP foi adotado algum procedimento político.
Apresento o meu testemunho. O Prefeito de Governador Valadares,
João Domingos Fassarela, é do PT. E o Estado aplicou no PROHOSP
dessa cidade R$580.000,00 neste ano. Na terça-feira, o Deputado
Jayro Lessa e eu fomos acompanhar o Secretário da Saúde em
Governador Valadares, levando mais R$200.000,00 para o hospital
municipal da cidade. Como podemos falar que esse Secretário está
agindo politicamente? Nós pedimos essa verba porque o hospital
estava passando por uma dificuldade imensa.

Estou aqui espelhando a verdade dos acontecimentos, porque esses
pronunciamentos são transmitidos pela televisão, e o povo mineiro
precisa ser bem informado. No ano de 2003, R$580.000.000,00 foram
aplicados. Para o ano de 2004, está previsto um aumento de 40% na
área da saúde. Logo, deverão ser aplicados cerca de
R$815.000.000,00. Falo isso para aliviar a preocupação de V. Exa.,
que é bem informado.

Referimo-nos também à doação de órgãos, que é fundamental. Em
2003, tivemos mais de 1.500 doações. Em 2004, estão previstas mais
de 2 mil. Estamos avançando. Quanto à área de vacinação, no que se
refere às seis principais endemias, 94% da população mineira foi
yacinada. Então, sem dúvida, estamos avançando, pois contamos
com um Secretário de grande experiência, particularmente na área de
planejamento. Ele trabalha com planejamento e organização
extraordinariamente. Ocupamos esta tribuna para fazer justiça ao
Governo Aécio Neves e ao Secretário da Saúde.

Antes de finalizar nossas palavras, agradecemos novamente aos
colegas a convivência amiga e cordial e pedimos a Deus que
proporcione a todos um feliz Natal e um 2004 coberto de bênçãos.
Que a luz divina guie os seus caminhos e de suas famílias para que
continuemos juntos, trabalhando alegres, consolidados, firmes, cada
um em sua posição, pela grandeza do nosso Estado e do nosso povo.
Obrigado.

0 Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
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Deputado Mauro Lobo.

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, estamos finalizando os trabalhos. Em meu
pronunciamento, tentarei não adotar apenas um procedimento de
defesa nem questionar o que a Oposição aqui expôs. Seguirei outra
vertente.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais está dando um exemplo,
visto que, nos últimos cinco anos, foi o Poder que registrou menor
crescimento de recursos orçamentários. Comparando com os demais,
nosso crescimento não chegou à metade do mais próximo, não atingiu
20% do índice de crescimento dos Poderes que tiveram, por
necessidade ou por questão de gestão, um crescimento, em nosso
entender, excessivo, em relação à estrutura, à situação econômica do
Estado. Destarte, hoje a Assembléia tem moral para questionar as
contas do Estado, não só do Executivo, mas também dos outros
Poderes. O Presidente Mauri Torres está dando esse cunho de
austeridade à gestão. A sociedade está querendo não só do
Legislativo, mas também dos outros Poderes maior eficácia e melhor
utilização dos recursos. Minas passa por mudanças, que não se
podem refletir apenas em uma peça orçamentária, mas em todas as
ações do Governo. A primeira preocupação foi organizar a estrutura
do Estado.

Eram necessárias essas mudanças que estão sendo feitas. A
reforma administrativa, que foi significativa, está avançando. Se
imaginarmos Minas Gerais há um ano, perceberemos grande avanço
em sua administração e seu planejamento. Hoje temos 31 projetos
estruturantes dentro do Estado, cada um com seu responsável.
Sabemos de quem cobrar e como acompanhar a realização de cada
projeto.

Eu, como relator, parlamentar e cidadão, não estou satisfeito com os
números do orçamento e tenho certeza de que o Governador Aécio
Neves também não está. Mas são os recursos dos quais dispomos,
que, obviamente, não podem atender a todas as demandas do povo
de Minas Gerais. Mas, com esforço, dentro das limitações, estamos
buscando melhor alocação desses recursos. Entendemos os
questionamentos aqui apresentados por companheiros da Oposição,
mas o Governo, somente no tocante aos recursos da área de saúde,
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tão questionados, teve o cuidado de fazer uma consulta ao
Tribunal de Contas do Estado. E ontem saiu uma instrução normativa
desse Tribunal assegurando que o procedimento realizado na
estruturação do orçamento da saúde estava correto.

Fazer comparação entre recursos da União e do Estado é o mesmo
que comparar o orçamento do Estado com o de determinado
município. A União tem certas especificidades que não temos no
Estado, como a Desvinculação de Recursos da União - DRU.
Recentemente foi aprovada uma desvinculação de 20%. Com isso,
tem-se mais flexibilidade para o orçamento da União.

Se compararmos o Brasil de hoje com o de um ano atrás, veremos
que o atual está melhor. Queremos que continue havendo essa
interação entre os Estados e a União, ocorrida graças à ação política
to Governador Aécio Neves junto ao Presidente e aos Ministros.
Tomara que esse relacionamento traga muitas vantagens para nosso
Estado.

Com relação ao questionamento sobre o déficit do Estado, durante
anos vimos o contrário. O Governo afirmava que haveria equilíbrio
fiscal no Estado, e assistíamos ao contrário. Agora, a situação se
inverteu. O Governo apresenta um orçamento que demonstra que
haverá um déficit e menciona na peça orçamentária, e não nos
números, que tem expectativa de conseguir alguma coisa próxima a
500 milhões de acréscimo. E tomara que venha um acréscimo, não de
500 milhões, mas de 1 bilhão ou mais, porque, com isso, teríamos
equilíbrio fiscal e até geraríamos superávit.

O funcionário público estadual está querendo esse equilíbrio fiscal,
porque essa é a única forma de ele ter aumento salarial. Já passou
aquela época em que se pensava que poderia haver déficit à vontade.
O próprio Governo Federal hoje é muito rígido no acompanhamento

•das contas do Estado. Há exigências do Governo Federal não só para
que se dê aval ou para que se façam convênios espontâneos, mas
também para que haja boa gestão fiscal do Estado.

Neste ano, sentimos essa evolução da peça orçamentária.
Queremos que o Estado tenha mais recursos. Gostaria que não
houvesse tantas vinculações, mas que cada orçamento fosse
amplamente discutido, para que os recursos fossem alocados nas
prioridades. Se 25% ou 30% forem o suficiente para a educação em
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determinada circunstância, por exemplo, está perfeito. Mas
estamos longe de atingir essa maturidade de gestão pública. Talvez
algum dia a alcancemos.

Outro ponto importante foi a sinalização, na LDO, do déficit
orçamentário. Pela primeira vez fizemos uma grande discussão sobre
o PPAG, em interação com o orçamento. Ressalto a atuação do
Deputado André Quintão, Presidente da Comissão de Participação
Popular, que, com total apoio do Secretário de Planejamento,
proporcionou a realização de seminários em que o PPAG foi
dissecado, de onde surgiram importantes contribuições para o
enriquecimento do nosso orçamento. O Governo entende a
necessidade dessa abertura com todos os parlamentares, da base ou
da Oposição.

Outro ponto importante nesse orçamento foi a reunião da comissão
de compatibilização com o Governador e com todos os Chefes dos
Poderes, para que houvesse prévio conhecimento da proposta
orçamentária e da situação fiscal do Estado. A elaboração do
orçamento, o envio da proposta orçamentária e sua tramitação tiveram
uma diferença para melhor.

Faço menção especial à Comissão de Fiscalização Financeira, que
passamos a integrar, composta de Deputados responsáveis, que
conhecem o assunto e aperfeiçoam cada projeto. Faço especial
referência ao Deputado Ermano Batista, que tem se havido com muita
competência, lealdade e seriedade no comando dessa comissão,
principalmente na recente relatoria do Projeto de Lei n° 1.083/2003,
referente às taxas dos cartórios.

Deputados Chico Simões, Jayro Lessa, Sebastião Helvécio, José
Henrique, Doutor Viana, companheiros da Comissão de Fiscalização
Financeira, os senhores nos ajudaram muito não só na discussão dos
projetos dos quais fomos relatores, como no encaminhamento da
discussão do orçamento.

Cumprimento os Deputados da Liderança do Governo - Deputados
Alberto Pinto Coelho, Miguel Martini, Antônio Carlos Andrada -, que
sempre participaram desses processos facilitando o entendimento e
convencendo o Governo das propostas de mudanças.

Deputado Rogério Correia, quero dizer-lhe que, apesar das nossas
divergências, houve mútuo respeito, sinceridade e lealdade no
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desenvolvimento das nossas discussões. O ano de 2003 foi muito
positivo para esta Casa. Esperamos continuar trabalhando no seu
aperfeiçoamento para que Minas tenha, nesta Assembléia Legislativa,
ponto importante para seu desenvolvimento econômico, social e
político.

Finalizando, aproveitando a véspera das festas natalinas, desejo aos
companheiros e funcionários - principalmente àqueles que nos
acompanharam nas discussões demonstrando conhecimento técnico
•e disponibilidade, que nos possibilitaram desenvolver melhor os
nossos trabalhos -, desejo ao povo mineiro um 2004 melhor, mais
afortunado, com muita saúde e paz. Obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e
subemendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
as Emendas nos  a 18, 209 a 221, 305 a 324, 355 a 359, 361 a 369,
371 a 376, 378 a 380, 382, 395 a 397, 408 a 427, 437 a 451, 456 a
458, 462 a 464, 469 a 487, 489 a 492, 494 a 528, 531 a 533, 539 a
557, 575 a 577, 586 a 699, 701 a 754, 779 a 782, 814 a 825, 827 a
836, 838 a 843, 898 a 917, 919 a 928, 934, 937, 949 a 955, 960 a 971,
:973 a 975, 999, 1.027 a 1.030, 1.032 a 1.045, 1.047 a 1.054, 1.069,
ri .070, 1.072, 1.074 a 1.086, 1.126 a 1.152, 1.161, 1.162, 1.164, 1.174
a 1.176, 1.199, 1.217 a 1.221, 1.404 a 1.410, 1.413 a 1.458, 1.476 a
.1.480, 1.482 a 1.489, 1.494 a 1.497, 1.504 a 1.515, 1.635 a 1.649,
1.679 a 1.692, 1.829 a 1.832, 1.834, 1.838, 1.839, 1.841, 1.842, 1.845,
1.846, 1.898 a 1.900, 1.902 a 1.904, 1.906 a 1.911, 1.938 a 1.941,
1.943, 1.945 a 1.965, 1.968 a 1.982 e 1.984 a 2.030 e as subemendas
que receberam o n° 1 às Emendas n

o
s 7, 360, 370, 377, 384, 465 a

468, 534 a 537, 935, 936, 972, 1.071, 1.073, 1.153 a 1.160, 1.163,
1.165 a 1.167, 1.198, 1.200, 1.481, 1.503, 1.876, 1.882, 1.885, 1.886,
1.888 a 1.890, 1.895, 1.905, 1.912 a 1.915, 1.919 a 1.926 e 1.942. As
Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação da Emenda n°
1.956, fica prejudicada a Emenda n° 945. Com a aprovação das
subemendas que receberam o n° 1, ficam prejudicadas as Emendas
nos 7, 360, 370, 377, 384, 465 a 468, 534 a 537, 935, 936, 972, 1.071,
1.073, i.i53a 1.160, 1.163,1.165 a 1.167, 1.198, 1.200, 1.481, 1.503,
1.876,1.882, 1.885, 1.886, 1.888 a 1.890, 1.895, 1.905, 1.912 a 1.915,
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1.919 a 1.926 e 1.942 . Em votação, as Emendas n

o
s 1 a 6, 22 a

208, 222 a 304, 345 a 354, 381, 383, 385 a 394, 398 a 407, 428 a 436,
452 a 455, 459 a 461, 488, 493, 529, 530, 538, 558 a 574, 578 a 585,
700, 755 a 778, 783 a 813, 837, 844 a 897, 918, 929 a 933, 938 a 944,
946, 947, 956 a 959, 976 a 998, 1.000 a 1.026, 1.031, 1.046, 1.055 a
1.068, 1.087 a 1.125, 1.168 a 1.173, 1.177 a 1.197, 1.201 a 1216,
1.222 a 1.403, 1.411, 1.412, 1.459 a 1.475, 1.490 a 1.493, 1.498 a
1.502, 1.516 a 1.634, 1.650 a 1.678, 1.693 a 1.828, 1.833, 1.835 a
1.837, 1.840, 1.843, 1.844, 1.847 a 1.875, 1.877 a 1.881, 1.883, 1.884,
1.887, 1.891 a 1.894, 1.896, 1.897, 1.901, 1.916 a 1.918, 1.927 a
1.937 e 1.944. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Fica,
portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.116/2003
com as Emendas nos  a 18, 209 a 221, 305 a 324, 355 a 359, 361 a
369, 371 a 376, 378 a 380, 382, 395 a 397, 408 a 427, 437 a 451, 456
a 458, 462 a 464, 469 a 487, 489 a 492, 494 a 528, 531 a 533, 539 a
557, 575 a 577, 586 a 699, 701 a 754, 779 a 782, 814 a 825, 827 a
836, 838 a 843, 898 a 917, 919 a 928, 934, 937, 949 a 955, 960 a 971,
973 a 975, 999, 1.027 a 1.030, 1.032 a 1.045, 1.047 a 1.054, 1.069,
1.070, 1.072, 1.074 a 1.086, 1.126 a 1. 152, 1.161, 1.162, 1.164, 1.174
a 1.176, 1.199, 1.217 a 1.221, 1.404 a 1.410, 1.413 a 1.458, 1.476 a
1.480, 1.482 a 1.489, 1.494 a 1.497, 1.504 a 1.515, 1.635 a 1.649,
1.679 a 1.692, 1.829 a 1.832, 1.834, 1.838, 1.839, 1.841., 1.842,
1.845, 1.846, 1.898 a 1.900, 1.902 a 1.904, 1.906 a 1.911, 1.938 a
1.941, 1.943, 1.945 a 1.965, 1.968 a 1.982 e 1.984 a 2.030 e com as
Subemendas de n° 1 às Emendas n os 7, 360, 370, 377, 384, 465 a
468, 534 a 537, 935, 936, 972, 1.071, 1.073, 1.153 a 1.160, 1.163,
1.165 a 1.167, 1.198, 1.200, 1.481, 1.503, 1.876, 1.882, 1.885, 1.886,
1.888 a 1.890, 1.895, 1.905, 1.912 a 1.915, 1.919 a 1.926 e 1.942. À
Comissão de Redação.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
- A seguir, são submetidos a discussão e a votação e aprovados,

cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final das Propostas
de Emenda à Constituição nos 23/2003, do Deputado Chico Simões e
outros, que acrescenta dispositivo ao art. 73 da Constituição do
Estado; e 25/2003, do Deputado Neider Moreira e outros, que altera 9
parágrafo único do art. 195 da Constituição do Estado (A
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promulgação.); dos Projetos de Lei Complementar nos 36/2003, do
Governador do Estado, que altera a Lei n° 5.301, de 16/1011969, que
contém o Estatuto do pessoal da Polícia Militar do Estado e dá outras
providências; 43/2003, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
cessão de integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar para entidades associativas de militares e dá outras
providências; e 44/2003, do Governador do Estado, que cria o Fundo
Financeiro de Previdência - FUNFIP -, e dá outras providências (A
sanção.); do Projeto de Resolução n° 1.280/2003, da Mesa da
Assembléia, que altera o sistema de carreira dos servidores da
Secretaria da Assembléia e dá outras providências (A promulgação.);
e dos Projetos de Lei nos 177/2003, Deputado Ricardo Duarte, que
dispõe sobre critérios de concessão de serviços de lanches e bebidas
nas unidades educacionais e de ensino e dá outras providências;
473/2003, do Deputado Antônio Carlos Andrada, que dispõe sobre a
prática de educação física nas unidades do sistema estadual de
ensino; 58512003, do Deputado Paulo Cesar, que autoriza empresas
públicas ou privadas a gravar sua logornarca em uniforme, mochila,
pasta e material escolar doados a aluno de escola pública estadual;
708/2003, do Deputado Wanderley Ávila, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da fixação de aviso aos portadores de marca-passo
nas portas equipadas com detectores de metais e dá outras
providências; 839/2003, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Lima Duarte o imóvel que
especifica; 840/2003, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar à Fundação Helena Antipoff o imóvel que especifica;
841/2003, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Município de Ewbank da Câmara o imóvel que especifica;
850/2003, do Deputado Domingos Sávio, que altera o art. 10 da Lei n°
13.722, de 20/10/2000, que dispõe sobre o pagamento de militares, de
servidores públicos e de pensionistas do Estado; 854/2003, do
Deputado Doutor Ronaldo, que dispõe sobre a inclusão de cláusula
contendo a obrigatoriedade da reserva de espaço para a publicidade
no interior dos ônibus intermunicipais; 898/2003, do Deputado Antônio
Carlos Andrada, que dispõe sobre a responsabilidade social na gestão
pública, altera a Lei n°14.172, de 15/1/2002, e dá outras providências;
998/2003, do Deputado Mauro Lobo, que autoriza o Poder Executivo a
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doar ao Município de Caratinga área remanescente do imóvel que
especifica; 1.037/2003, do Governador do Estado, que altera o
disposto no parágrafo único do art. 40 da Lei n° 11.395, de 6/1/1994,
que cria o Fundo de Desenvolvimento Minerometalúrgico; 1.080/2003,
do Governador do Estado, que altera a Lei n° 12.426, de 27/12/96,
que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos; 1.08112003, do Governador
do Estado, que altera a Lei n° 12.427, de 27/12/96, que dispõe sobre
as custas devidas ao Estado no âmbito da justiça estadual de primeiro
e segundo graus; 1.082/2003, do Governador do Estado, que institui o
cadastro técnico estadual de atividades potenciais poluidoras ou
utilizadoras de recursos ambientais, a taxa de fiscalização ambiental e
dá outras providências; 1.133/2003, da Comissão Especial de
Acidentes Ambientais, que dispõe sobre os critérios de classificação,
segurança e manutenção de barragens para quaisquer fins e de
depósitos de resíduos tóxicos, industriais e dá outras providências;
1.134/2003, da Comissão Especial de Acidentes Ambientais, que
altera a Lei n° 10.627, de 16/1/92, que dispõe sobre a realização de
auditorias ambientais e dá outras providências; 1.239/2003, do
Governador do Estado, que altera as Leis n°5 11.394, de 6/1/94, e
12.366, de 26/11/96, que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento
Regional do Jaíba; e 1.279/2003, da Mesa da Assembléia, que altera
o sistema de carreira dos servidores da Secretaria da Assembléia e dá
outras providências (A sanção.).

Declarações de Voto
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Serei breve. Não poderia

encerrar as atividades sem manter aceso o diálogo com um dos mais
ilustres e luminosos Deputados desta Casa. Ao longo da sua vida
parlamentar, deu uma grande e significativa contribuição ao
parlamento mineiro. Pessoa profundamente respeitada. Aliás, devo
esse respeito a ele e ao Deputado Bonifácio Mourão. Faço um
contraponto. Não podemos encerrar o ano, Deputado Bonifácio
Mourão, calando-nos diante das suas considerações. Neste momento,
calar seria consentir. Não posso voltar para a minha casa estando de
acordo com as suas reflexões.

Trago algumas questões. No início da década de 90, ou seja, em
1992, fizemos o mais importante debate, por meio de um seminário,

Wa



135
sobre as questões de saneamento básico neste País. Conheço um
pouco a política de saneamento, a importância e a realidade deste
País. Há um dado que pode mostrar quão grande é o problema de
saneamento como um condicionante da saúde. Por falta de
saneamento neste País, em torno de 800 mil pessoas ficam doentes e
precisam de internação. A situação é grave. Não tenho dúvidas de
que o saneamento deve ser uma prioridade como um fator
condicionante da saúde.

Nesse contexto, é preciso investir no saneamento em toda a sua
dimensão, ambiental, básico ou simplesmente saneamento. Devemos
aplaudir todas as ações voltadas para o saneamento. A lei que criou a
política estadual de saneamento - tive a honra de assiná-la como
lautor - é oriunda desse seminário realizado nesta Casa. Não peço que
se retirem recursos do saneamento para pôr na saúde.

O Sr. José Rafael Guerra, Presidente da Frente Nacional
"Parlamentar em Defesa da Saúde, ex-Secretário de Estado da Saúde,
é um cidadão que não é da minha referência, mas dos senhores. Ele
se referiu à questão dos investimentos no orçamento federal em
função de uma parcela muito melhor do que ocorreu aqui. Disse no
seu discurso para o Governo Lula:

"Pelo amor de Deus, não tire o dinheiro da saúde. Vocês estão
interpretando que saneamento é saúde? Reconheço que seja isso,
mas, pelo amor de Deus, não tire o recurso da saúde para esses
outros fins que também são importantes."

Deputado Bonifácio Mourão, não peço que assumam minha
interpretação, mas qual é a interpretação do PSDB? E a de chegar ao
Governo Federal e dizer "Pelo amor de Deus, não retirem dinheiro da
•saúde para combater a fome, não retirem dinheiro da saúde para
colocar no saneamento". Precisamos que esses condicionantes
também sejam atendidos, mas que garantam os recursos definidos na
Constituição, na Emenda n° 29. E verdade que ela não está
regulamentada, mas existe uma interpretação do Governo de Minas
que é destoante da realidade nacional. Todas as conferências
municipais e estaduais de saúde clamaram para que os recursos da
saúde não fossem utilizados para o saneamento, para a COPASA,
como está proposto neste Estado. Não é tirar o dinheiro de lá, mas
tirar o dinheiro da saúde para colocar lá. Clamaram para não tirar os
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recursos da saúde para pagar aposentadoria. Clamaram para não
tirar recursos da saúde dos homens e das mulheres deste Estado
para colocar na saúde animal, que também é importante. Qual é a
interpretação que vamos fazer? E uma que nega o que define a
Conferência Nacional de Saúde, que define o Conselho Nacional de
Saúde, que define os representantes do PSDB no Congresso
Nacional? E essa a interpretação que se faz aqui em Minas para
sustentar uma distorção que está posta no orçamento do Estado de
Minas? Há duas interpretações? A interpretação é de acordo com a
conveniência? Não posso concordar com essa situação. E isso que
gostaria de colocar.

Quero deixar clara também outra coisa que V. Exa. mencionou.
Tenho o maior respeito pelo Secretário de Saúde, Marcus Pestana,
uma pessoa cordial e atenciosa, um diplomata, um "gentleman". Não
posso condená-lo pelo que está acontecendo. Estou dizendo do
Governo do Estado do qual ele faz parte. Essa não é uma crítica ao
Marcus Pestana, não é uma crítica a um ou outro Deputado, mas a
crítica que faço é ao Governo de Minas, quando propõe o orçamento
da maneira como está fazendo, destoante do que é a interpretação da
saúde. Respeito o Marcus Pestana, um bom administrador, uma
pessoa cortês e cordial, que sempre nos tem atendido, seja nas
audiências feitas na secretaria, seja nas convocações feitas por esta
Casa. Quero resgatar essa posição.

Outra coisa que quero registrar é que o PROHOSP é louvável em
cada hospital que recebe R$1 00.000,00, R$500.000,00,
R$2.000.000,00, R$3.000.000,00 de recursos públicos para se
equipar e se estruturar para atender cada vez melhor a população. Só
podemos aplaudir. O problema é tomar R$12.000.000,00 e fazer uma
distribuição que não respeita a PPI, que passa por cima. Ao longo da
nossa história, construímos no setor de saúde toda uma estrutura de
administração, de referência, de contra-referência, de pactuação, de
controle social, e isso está sendo desrespeitado. Tenho ouvido das
pessoas que isso está passando por cima das instâncias de decisão
na saúde, o que é sério. Não podemos propagandear gastando só
R$12.000.000,00.

Esses hospitais e outros deveriam também receber.
Deputado Bonifácio Mourão, eu o tenho como meu amigo, mas não
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posso me conformar e dizer que o Governo gastou mais. Ora, o
Governo anterior poderia gastar menos pela ordem constitucional,
porque o percentual aumenta a cada ano. - Então, por dever
constitucional, o Governo deveria gastar mais. E ainda mais grave
porque se o Governo anterior não cumpriu o mando constitucional, por
obrigação constitucional, deveria gastar mais mesmo. O mais é
somente uma afirmação relativa. Só que não gastou o que é
necessário à saúde. Esse é o problema.

Quando V. Exa. disse que o Governo gastou R$580.000.000,00,
digo que o fundo estadual de saúde, principal referencial de análise
dos gastos da saúde, para nossa tristeza... Vimos o Governo Federal
colocar no fundo de saúde - e tinha que colocar segundo o orçamento
• R$457.000.000,OO -, mas o último consolidado informa que foram
R$490.000.000,00. O Governo Federal transferiu para Minas. Há tanto
clamor em relação ao Governo do Lula, mas já colocou no fundo de

• saúde mais do que estava previsto no orçamento. Isso é motivo de
aplauso.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, temos reclamado que o orçamento
!não é cumprido ou então, se é cumprido, é-o a menos, mas no caso
foi cumprido a mais. No entanto, o Governo do Estado, que tinha de
colocar R$318.000.000,00, conforme a consolidação de outubro,
.alocou apenas trinta e poucos milhões. Não estou trabalhando com
fantasia, mas com dados.

Desejo muito sucesso ao Governo, mas precisamos de debates. O
Secretário Marcus Pestana tem sido muito disponível. Faremos
grandes e importantes debates, mas não podemos ficar apenas nos
debates. Os resultados de nossas discussões têm de ser em favor da
população de Minas. Se esses debates houver nesse sentido, terei o
maior prazer não de gastar o meu tempo, mas de investir o tempo
precioso para representar os interesses do povo de Minas e garantir
mais saúde, cidadania e dignidade.

Sr. Presidente, mais uma vez, muito obrigado. Foi e é um prazer
participar com V. Exa. da Mesa, que com tanta dignidade e honradez
dirige no sentido de podermos fazer da Assembléia Legislativa, como
já foi dito por vários parlamentares, um espaço de construção da
.democracia, um exemplo, um modelo, que, se Deus quiser, será um
exemplo para o Brasil do bom uso dos recursos públicos, da
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transparência e da justiça social. Muito obrigado a todos.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, antes de declarar
meu voto, quero cumprimentar o nosso bloco, do PT-PCdoB, na
pessoa do nosso Líder, Rogério Correia, da Vice-Líder, Jó Morais e de
todos os companheiros e companheiras. Cumprimento também a
Mesa da Assembléia, na pessoa de S. Exa., porque somos
testemunhas de que tem trabalhado de maneira transparente e
competente. Nosso companheiro Adelmo Carneiro Leão nos
representa na Mesa, mas cumprimentamos, na pessoa do Presidente,
toda a Mesa.

A votação do orçamento foi muito importante. Foram relatadas na
Casa as discordâncias que temos relativamente à saúde, à
necessidade de maiores investimento para a UEMG. Fizemos um
estudo detalhado dos orçamentos de 2003 e 2004, nos tópicos
relativos à saúde. O próprio relator, Deputado Mauro Lobo, disse que
há grande expectativa e necessidade de investimento maior nas
políticas públicas.

Desejamos que o Estado possa chegar ao ponto de o orçamento ter
recursos para investimento.

Sabemos que as áreas sociais não produzem gastos, mas
investimentos. Ao mesmo tempo, queremos reafirmar a importância
desta Casa para o acompanhamento da execução do orçamento. A
discussão e a votação do orçamento são a primeira etapa. Compete
ao Legislativo, e é atribuição de cada um de nós, acompanhar de
porto sua execução, para que os recursos públicos sejam usados de
maneira correta, transparente, com participação popular nas decisões
finais. Que o orçamento seja cumprido como foi votado. Que ele não
seja apenas uma peça indicativa, mas um planejamento de fato!

Quero desejar a todos os Deputados desta Casa, a todos os
funcionários e ao povo mineiro um Natal em que haja, de fato, paz e
fraternidade, alicerçados na justiça. Desejo a todos um 2004 em que
avancemos na construção de uma sociedade em que haja mais
partilha. Isso tem de ser reafirmado aqui, pois foi um compromisso do
Governo Federal, de Lula e de sua equipe. Ele tem somado esforços,
tem tido uma postura democrática e responsável com todos os
Governadores e Prefeitos do País. Ele está construindo coletivamente,
não está fazendo exclusões, colocando o bem comum, a soberania do
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País, os interesses da nossa sociedade e os excluídos em primeiro
lugar. Muito obrigada.

A Deputada Jâ Moraes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, aproveito a
oportunidade para dizer que a Oposição, quando vota o orçamento,
compreende que ele é a cara do programa que o Governador Aécio
tem para este Estado. Mas temos diferenças. Compreendemos que as
prioridades não estão sendo atendidas na visão de um Estado que
investe. Mas compreendemos também que esta Casa aperfeiçoou o
projeto. O Deputado Mauro Lobo fez, com uma atitude serena, um
bom trabalho.

Quero registrar aqui que o Líder do Governo teve a capacidade de
ser interlocutor da Oposição e de sensibilizar o Governo para que
alguns aspectos fossem atendidos. E uma grande conquista desta
Casa e do povo mineiro o acréscimo que o orçamento colocou para as
vítimas de tortura do período da ditadura militar. São homens e
mulheres que deram o melhor de sua vida pela defesa da liberdade.
Sem dúvida, este orçamento ficará registrado, ao integrar essa
emenda que assegura recursos para as indenizações. Ele tem o
registro desta Casa e do Governo mineiro, pois esperamos que sejam
resgatadas as injustiças que o Estado brasileiro um dia fez.

Cumprimento V. Exa., Sr. Presidente, pela condução dos trabalhos
desta Casa. Enquanto membro do PCdoB, que, há 55 anos não tinha
uma representação nesta Casa, registro o testemunho da capacidade
democrática dos Deputados, ou seja, da capacidade de conviverem
com as diferenças, de saberem compreender que temos opiniões
diferentes sobre a condução dos trabalhos. Temos a compreensão
unânime de que esta instituição tem o mais pleno registro do povo que
ela representa, um povo que tem suas virtudes e seus defeitos. Esta
Casa, como expressão da sociedade, incorpora suas virtudes e
defeitos. Na convivência democrática, ela também aperfeiçoa e
desenvolve uma visão melhor do mundo e da vida.

Agradeço a todos, aos que pensam diferentemente de mim, aos que
têm uma visão mais próxima das convicções de defesa do Estado
nacional que o PCdoB tem.

Ao finalizar, gostaria de fazer um registro. Por sugestão da
•Deputada Maria Tereza Lara e com a anuência de todas as
Deputadas, foi acatada por essa Mesa e por V. Exa. uma solicitação
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simbólica. Ao passarmos a ter um registro, no cumprimento da
institucionalidade, destacando Deputadas e Deputados e se referindo
a eles por gênero, queiram, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ficar
cientes de que esse gesto simbólico representa uma conquista da
democracia e dá visibilidade aos homens e às mulheres para que
construam uma terra de igualdade. Que todos tenhamos um bom ano
de lutas!

O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Presidente. Já estamos
encerrando os nossos trabalhos e votaremos a redação final daqui a
pouco. Cumprimos nossa tarefa este ano. Projetos importantes foram
aprovados nesta Casa. De modo especial, quero agradecer às
Deputadas e aos Deputados, aos membros das Comissões de
Direitos Humanos, do Trabalho, de Transporte e de Saúde, das quais
participei. De maneira particular, quero agradecer aos assessores e a
todo o corpo de funcionários desta Casa, que prestaram assessoria de
qualidade, com presteza e com muita responsabilidade as Comissões.

Também gostaria de agradecer, de maneira especial, ao Secretário
da Saúde, Marcus Pestana, que tem dado atenção especial à
Comissão de Saúde e que tem atendido principalmente às
reivindicações das regiões mais carentes do Estado. Para o ano que
vem, temos uma expectativa muito grande com o orçamento. Com
toda a certeza, no ano de 2004, Minas e o Brasil serão diferentes, com
os orçamentos dos Governos Federal e Estadual. Conhecemos as
dificuldades, mas sabemos que o Governador saberá aplicar os
recursos. Cabe às Deputadas e aos Deputados fiscalizar e
acompanhar os fatos de perto. No Governo passado, Minas andou
para trás. Minas Gerais foi muito prejudicada pelo Governo anterior.
Mas as esperanças se renovaram, e, no ano que vem, se Deus quiser,
teremos mais empregos, mais saúde, educação e saneamento.

Quero desejar a cada parlamentar, a cada funcionária, funcionário e
assessor desta Casa, bem como a todos os que nos assistem pela TV
Assembléia, um feliz Natal. Que o espírito de Natal seja vivido
realmente por todos nós com muita solidariedade e fraternidade e que
levemos esperança a nossos irmãos! Que no ano que vem estejamos
todos aqui aprovando projetos que sirvam realmente ao bem comum!

Quero, ainda, agradecer a V. Exa., Sr. Presidente, que conduziu
esta Casa com muita democracia neste ano. Todas as vezes que
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estive no gabinete de V. Exa., mesmo quando estava atendendo a
outros parlamentares ou estava recebendo outras visitas, V. Exa. nos
atendeu com muita presteza, com muito carinho. Espero que não
somente os parlamentares, mas todos os que vierem a esta Casa,
tenham esse atendimento. V. Exa. está de parabéns, assim como toda

• a Mesa, as diretorias e os assessores da Casa.
Também quero pedir desculpas aos colegas das vezes em que, no

calor da discussão, perdemos as estribeiras. Isso faz parte de nosso
trabalho. Desejo a todos um feliz Natal e um Ano-Novo com muita

i saúde, alegria e felicidade. Muito obrigado.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário do
kVereador Tenente Lúcio de Almeida, Presidente da Câmara Municipal
de Uberlândia, da Vereadora Gerônima Carlesso, Vice-Presidente, e
do Vereador Antônio Carrijo, 1°-Secretário, ordenador de despesas.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.116/2003, do
Governador do Estado, que estima a receita e fixa as despesas do
orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de
investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício
:de 2004. Em discussão, o parecer. Com a palavra, para discuti-lo, o
Deputado Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto* - Sr. Presidente, votaremos agora a
redação final do orçamento. Redação nos lembra escrita, palavra,
letra, que está no papel e a votaremos. Não julgarei se é a melhor ou
•não, mas está no papel.

Gostaria de colocar aqui três itens: uma constatação, uma
preocupação e uma esperança.

A constatação é que temos, neste ano de trabalho deu para
perceber, muitas leis. Há muita letra no papel, o que nos confunde
muito e até aciona o Judiciário em função de interpretação. Quem
sabe poderemos fazer um grande trabalho a partir do ano que vem, de
revogação de leis, aquelas que estão caducas ou que já não trazem
benefício para a nossa população?

A preocupação é que a letra fique apenas no papel e não seja
executada. Preocupamo-nos com que as rubricas, os itens e as
verbas colocadas no orçamento não tenham uso correto. Infelizmente,
'neste ano constatamos o uso indevido do dinheiro público em diversas
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situações, como no caso da COMIG. Entramos, aliás, com um
pedido de CPI e, no início do ano que vem, entraremos novamente
com esse assunto. Digo isso com relação aos anos anteriores, pois
este ano o Governador suspendeu os convênios da COMIG, mas
houve mau uso. No caso do fundo SOMMA houve várias
irregularidades, assim como também houve no caso do FUNDEF.
Graças a Deus, não é a maioria, mas há muitos casos. Então, fica a
preocupação de que a letra não saia do papel e que continue havendo
desvio do dinheiro público.

A esperança, vamos terminar, é claro, positivamente, que
continuemos o trabalho, que a sociedade se organize no controle
social do Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Esperamos que os
conselhos paritários, as associações, enfim, que o povo se organize e
que a cidadania seja conquistada. Essa é uma grande esperança.

Por falar em esperança, estamos em tempo de Natal. Que todos
possamos participar intensamente da fecundidade libertadora do
Natal, que é sempre feliz para quem assume o projeto da vida. Que o
ano seja de realizações em benefício do nosso povo.

Termino com uma frase da doutrina social cristã: "A razão de ser do
Estado é exercer o poder que emana do povo em beneficio do próprio
povo." Sejamos fiéis a isso.

Encaminho, portanto, pela votação favorável à redação final, na
esperança de que a letra se torne vida. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Está, portanto, aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei n°1.116/2003. A sanção.

Declaração de Voto
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, quero parabenizar o

nobre Deputado Laudelino por suas palavras e dizer que, para o ano
que vem, estou com muita expectativa.

Que no ano que vem, principalmente para Belo Horizonte,
consigamos obras que atendam as comunidades carentes; que a
Praça Sete não seja novamente reformada por um custo de quase
R$6.000.000,00; que o metrô realmente seja uma realidade; que os
recursos da INFRAERO para os Aeroportos da Pampulha e Tancredo
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Neves cheguem aos cofres do Estado e do município para que, de
fato, as obras sejam concretizadas.

Sr. Presidente, neste ano, em função de nossos requerimentos,
foram constituídas duas Comissões Especiais, entre elas a do anel
rodoviário, o corredor da morte, em que várias vidas têm sido ceifadas
por omissão dos Governos. Esperamos que no ano que vem esse
anel receba atenção especial do Governo Federal e que o metrô de
Belo Horizonte não seja apenas uma peça, uma oportunidade para a
política e para as eleições municipais, principalmente na região de
Venda Nova e no ramal Calafate-Barreiro. Que esse metrô, que já
consumiu R$850.000.000,00, seja realmente para a população uma
condução mais barata, mais rápida e mais eficaz. E a comunidade
mais carente de Belo Horizonte que vive nas regiões do Barreiro e de
Venda Nova.

Portanto, também tenho a expectativa de que as rubricas sejam
cumpridas, porque o orçamento é apenas uma peça fictícia:
aprovamos os projetos, mas os recursos não cheguem e não são
concluídas as obras aprovadas.

Por fim - quem sabe, Sr. Presidente -, esperamos que, no próximo
ano, o Ministro das Cidades atenda ou receba um parlamentar desta
Casa em seu gabinete, já que, infelizmente isso não foi possível neste
ano. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a atenção e a
consideração que as Deputadas e os Deputados tiveram com a
condução dos nossos trabalhos. Agradeço penhoradamente a
colaboração de todos. Agradeço ainda aos servidores desta Casa,
que, com muita correção e dedicação ao trabalho, permitiram que
concluíssemos os trabalhos com bom desempenho. Tenho certeza de
que a sociedade vai reconhecer esse trabalho. Desejo a todos um feliz
Natal e um próspero ano-novo.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, desconvocando a reunião
extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas
:e os Deputados para a reunião solene de hoje, logo após a apreciação
do Projeto de Lei n° 1.116/2003, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.
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* - Sem revisão do orador.

ATA DA REUNIÃO SOLENE, EM 19/12/2003
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -
Declaração de encerramento - Suspensão e reabertura da reunião -
Ata - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as seguintes Deputadas e os seguintes 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 Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - 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 -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa - a Deputada
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 - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
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.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h15min horas, 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.

Ata

-
0 Deputado Mauro Lobo, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião
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O Sr. Presidente - Destina-se a reunião ao encerramento da 1a
Sessão Legislativa Ordinária da 15' Legislatura.

Declaração de Encerramento
O Sr. Presidente - Sob a proteção de Deus e em nome do povo

mineiro, declaro encerrada a 11 Sessão Legislativa Ordinária da 15
Legislatura.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender os trabalhos por 5

minutos para que seja redigida a ata da reunião. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Com  a

palavra, o Sr. Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião.
Ata

- O Deputado Mauro Lobo, 20-Secretário "ad hoc", procede à leitura
da ata da presente reunião, que é aprovada sem restrições.

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os Deputados, à
imprensa, aos telespectadores, ao corpo de servidores desta Casa e,
principalmente, a todos os mineiros os seus votos de um feliz 2004,
cheio de realizações.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião. Levanta-se a reunião.
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COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

EFETIVOS
Deputado Domingos Sávio
Deputado Paulo Piau
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Deputado Fábio Avelar
Deputada Jô Moraes
Deputado Leonardo Quintão
Deputado Dinis Pinheiro

SUPLENTES
Deputado Sargento Rodrigues
Deputado Alberto Pinto Coelho
Deputado Alencar da Silveira Jr
Deputado Olinto Godinho
Deputado Roberto Carvalho
Deputado José Henrique
Deputado Leonardo Moreira

BPSP
PP
BPSP
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PMDB
Pi-

BPSP
PP
BPSP
BPSP
Bloco PT/ PCdoB
PMDB
PL

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

EFETIVOS
Deputado João Bittar	 PL
Deputado Paulo Cesar	 PFL
Deputado Olinto Godinho	BPSP
Deputada Cecília Ferramenta	Bloco PT/PCdoB
Deputado Pinduca Ferreira	PP

SUPLENTES
Deputado Leonardo Moreira	PL
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Deputado Doutor Viana	 PFL
Deputado Zé Maia	 BPSP
Deputado André Quintão	Bloco PT/PCdoB
Deputado Dimas Fabiano	PP

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EFETIVOS
Deputado Bonifácio Mourão
Deputado Gilberto Abramo
Deputado Ermano Batista
Deputado Leonídio Bouças
Deputado Durval Angelo
Deputado Leonardo Moreira
Deputado Gustavo Valadares

SUPLENTES
Deputado Miguel Martirii
Deputado Antônio Júlio
Deputado Olinto Godinho
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Deputado Weliton Prado
Deputado Dinis Pinheiro
Deputado Doutor Viana

BPSP
PMDB
BPSP
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PL
PFL

BPSP
PMDB
BPSP
BPSP
Bloco PT/ PCdoB
PL
PFL

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE

EFETIVOS
Deputada Lúcia Pacífico
Deputada Vanessa Lucas
Deputada Maria Tereza Lara
Deputado Irani Barbosa
Deputado Antônio Júlio

BPSP
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PL
PMDB
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SUPLENTES

Deputado Fábio Avelar
Deputado Miguel Martini
Deputada Jô Moraes
Deputado Jayro Lessa
Deputado Chico Rafael

BPSP
BPSP
Bloco PT/PCd0B
PL
PMDB

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

EFETIVOS
Deputado Durval Ângelo
Deputado Roberto Ramos
Deputado Mauro Lobo
Deputado Biel Rocha
Deputado Gilberto Abramo

SUPLENTES

Bloco PT/PCdoB
PL
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PMDB

Deputada Manha Campos	Bloco PT/PCd013
Deputado Sidinho do Ferrotaco	PSDB
Deputado Fahim Sawan	BPSP
Deputado Roberto Carvalho	Bloco PT/PCd013
Deputado Leonardo Quintão	PMDB

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
EFETIVOS
Deputado Adalclever Lopes	PMDB
Deputada Ana Maria Resende	BPSP
Deputado Leonídio Bouças	BPSP
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Deputado Weliton Prado
Deputado Sidinho do Ferrotaco

SUPLENTES
Deputado José Henrique
Deputado Dalmo Rbeiro Silva
Deputado Arlen Santiago
Deputada Maria Tereza Lara
Deputado Alberto Bejani

Bloco PT/PCdoB
PSDB

PMDB
BPSP
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PTB

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

EFETIVOS
Deputado Ermano Batista
Deputado Jayro Lessa
Deputado Mauro Lobo
Deputado Sebastião Helvécio
Deputado Chico Simões
Deputado José Henrique
Deputado Doutor Viana

SUPLENTES
Deputado Zé Maia
Deputado José Milton
Deputado Neider Moreira
Deputado Arlen Santiago
Deputado Rogério Correia
Deputado Ivair Nogueira
Deputado Elmiro Nascimento

BPSP
PL
BPSP
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PMDB
PFL

BPSP
PSDB
BPSP
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PMDB
PFL

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS



EFETIVOS
Deputada Maria José Haueisen
Deputado Doutor Ronaldo
Deputado Fábio Avelar
Deputado José Milton
Deputado Leonardo Quintão

SUPLENTES
Deputado Laudelino Augusto
Deputado Carlos Pimenta
Deputado Olinto Godinho
Deputado Márcio Passas
Deputado Chico Rafael

Bloco PT/PCdoB
BPSP
BPSP
PSDB
PMDB

Bloco PT/PCdoB
BPSP
BPSP
Pi-
PMDB

COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

EFETIVOS
Deputado André Quintão
Deputado Gustavo Valadares
Deputado Mauro Lobo
Deputado João Biliar
Deputado Leonardo Quintão

SUPLENTES

Deputada Jô Moraes
Deputada Lúcia Pacífico
Deputado Olinto Godinho
Deputado Márcio Passas
Deputado Ivair Nogueira

Bloco PT/PcdoB
PFL
BPS P
PL
PMDB

Bloco PT/PCdoB
BPSP
BPSP
Pi-
PMDB
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COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

EFETIVOS
Deputado Gil Pereira
Deputado Padre João
Deputado Luiz Humberto Carneiro
Deputado Márcio Passos
Deputado Doutor Viana

PP
Bloco PT/PCdoB
BPS P
PL
PFL

SUPLENTES
Deputado Paulo Piau	 PP
Deputada Maria José Haueisen	Bloco PT/PCdoB
Deputada Ana Maria Resende	BPSP
Deputado João Biliar	 PI-
Deputado Gustavo Valadares	PFL

COMISSÃO DE REDAÇÃO

EFETIVOS
Deputada Maria Olivia	 BPSP
Deputado Laudelino Augusto	Bloco PT/PCdoB
Deputado Djalma Diniz	 BPSP
Deputado Antônio Genaro	PL
Deputado Dimas Fabiano	PP

SUPLENTES
Deputado Fahim Sawan
Deputado Durval Angelo
Deputado Doutor Ronaldo
Deputado Irani Barbosa
Deputado Gil Pereira

BPSP
Bloco PT/PCdoB
BPSP
PL
PP



COMISSÃO DE SAÚDE

EFETIVOS
Deputado Ricardo Duarte	Bloco PT/PCdoB
Deputado Fahim Sawan	BPSP
Deputado Carlos Pimenta	BPSP
Deputado Neider Moreira	BPSP
Deputado Célio Moreira	PI-

SUPLENTES
Deputado Chico Simões
Deputado Doutor Ronaldo
Deputado Sebastião Helvécio
Deputado Arlen Santiago
Deputado Roberto Ramos

Bloco PT/PCdoB
BPSP
BPSP
BPSP
PI-

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

EFETIVOS
Deputado Sargento Rodrigues
Deputado Alberto Bejani
Deputado Leonardo Moreira
Deputado Zé Maia
Deputado Rogério Correia

BPSP
PTB
PL
BPSP
Bloco PT/PCdoB

SUPLENTES

Deputado Arlen Santiago
Deputado Márcio Passos
Deputado Mauro Lobo
Deputado Olinto Godinho

BPSP
PL
BPSP
BPSP

rÁ



Deputado Biel Rocha	 Bloco PT/PCdoB

COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO
SOCIAL

EFETIVOS

Deputado Alberto Bejani	PTB
Deputada Marília Campos	Bloco PTIPCdoB
Deputado Alencar da Silveira Jr.	BPSP
Deputado André Quintão	Bloco PT/PCdoB
Deputado Elmiro Nascimento	PFL

SUPLENTES

Deputado Márcio Passos
Deputada Maria José Haueisen
Deputada Ana Maria Resende
Deputado Padre João
Deputado Gustavo Valadares

PL
Bloco PT/PCdoB
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PFL

COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS

EFETIVOS

Deputado Célio Moreira
Deputado Djalma Diniz
Deputado Laudelino Augusto
Deputado Adalclever Lopes
Deputado Gil Pereira

PL
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PMDB
PP
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SUPLENTES

Deputado Sidinho do Ferrotaco
Deputado Antônio Carlos Andrada
Deputada Cecília Ferramenta
Deputado Ivair Nogueira
Deputado Paulo Piau

PSDB
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PMDB
PP

COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

EFETIVOS

Deputado Paulo Cesar
Deputada Maria Olivia
Deputado Biel Rocha
Deputado Márcio Passos
Deputado Chíco Rafael

PFL
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PI-
PMDB

SUPLENTES

Deputado Elmiro Nascimento
Deputado Alencar da Silveira Jr
Deputado Laudelino Augusto
Deputado Antônio Genaro
Deputado Ivair Nogueira

PFL
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PI-
PMDB
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 7 DE FEVEREIRO DE 2004

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 6/2/2004, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.
Mário de Oliveira Rodrigues, ocorrido em 7/1/2004, em Montes Claros.
(- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Leonardo Moreira, notificando o falecimento dos Srs.
Nelson José da Silva, Erastótenes Gonçalves, João Batista Soares
Lage e Ailton de Oliveira, ocorrido em 28/1/2004, em Unaí. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Caio Mário Silva Pereira, ocorrido em 28/1/2004, no Rio de Janeiro,
RJ. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
João Faria, ocorrido em 2/2/2004, em Ouro Fino. (- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Homero
Monteiro de Arruda, ocorrido em 1 0/2/2004, em Teófilo Otôni.(- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.
Vicentina Mira do Couto, ocorrido em 3/2/2004, em Borda da Mata. (-
Ciente. Oficie-se.)



BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2004

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI P4°
1.024/2003

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De iniciativa do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em questão
pretende declarar de utilidade pública a Associação Comunitária e
Educativa Jovem Solidária de Radiodifusão, com sede no Município
de Pouso Alegre.

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 o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida instituição, sem fins lucrativos, de caráter cultural,

educativo e artístico, tem como objetivo precípuo desenvolver serviços
de radiodifusão comunitária, voltados à defesa da democratização dos
meios de comunicação, apoiando e difundindo as organizações
populares de apoio às ações solidárias e de prestação de serviços
comunitários.

Destacam-se, entre suas atividades, representar as organizações
populares e cooperativas junto a órgãos públicos, especialmente no
setor de telecomunicações, e promover encontros, eventos e
seminários de interesse dos meios de comunicação comunitários.

Para cumprimento dos seus objetivos estatutários, procura firmar
parcerias com entidades congêneres e organismos governamentais
que atuam, principalmente, na área de comunicação, de forma a
atualizar suas diretrizes de trabalho e captar recursos para realização
de suas finalidades específicas.

Tendo em vista a importância do trabalho que vem empreendendo,
que sem dúvida constitui valiosa contribuição para a sociedade,
consideramos ser justa a pretensão de se lhe outorgar o título



declaratório de utilidade pública estadual.
Conclusão

Pelo que foi aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.024/2003.

Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2004.
Laudelino Augusto, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.229/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria da Deputada Maria Olívia,
objetiva seja declarada de utilidade pública a Associação Atelier de
Artes e Ofícios Vara Tupynambá, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

Fundamentação
Considerando que a entidade em foco vem cumprindo seu

compromisso estatutário e estabelecendo esforços para aprimorar o
potencial humano no campo das artes em geral, colabora, mesmo
indiretamente, para o desenvolvimento da cultura nas suas diversas
interfaces.

O retorno desse esforço para a sociedade é mensurável, pois ela
prepara aqueles que fazem da arte forma de inserção na comunidade
e ao mesmo tempo a promovem nos cenários nacional e internacional.

A realização de debates, palestras e exposições, sempre abertos ao
público e promovidos regularmente pela instituição, reduz e ameniza
as distorções sociais, contribuindo para a construção da cidadania.

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

1.229/2003.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2004.
Weliton Prado, relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 14 DE FEVEREIRO DE 2004

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou, em 13/2/2004, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o falecimento do

Sr. Artur de Oliveira, ocorrido em 11/1/2004, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.
Agenor Evangelista, ocorrido em 4/2/2004, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.)



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2004

ATA

ATA DA REUNIÃO SOLENE EM 16/2/2004
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - Composição da Mesa -
Destinação da Reunião - Execução do Hino Nacional - Declaração de
Instalação - Palavras do Sr. Presidente - Leitura da Mensagem
Governamental - Encerramento - Ordem do dia.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever Lopes -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fabim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jô Moraes - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Olinto Godinho
- Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Ricardo Duarte - Roberto
Carvalho - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila -

sWeliton Prado - Zé Maia.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h12min, declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomarem assento à mesa os Exmos. Srs.

Antônio Augusto Anastasia, Secretário de Estado de Planejamento e
Gestão, representando o Governador do Estado, Sr. Aécio Neves;
Antônio Sérgio Tonet, representando o Procurador-Geral de Justiça,
Dr. Nedens Ulisses Freire Vieira; Desembargador [salino Lisboa,
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representando o Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador
Márcio Antônio Marins; Juiz Geraldo José Duarte de Paula, Presidente
do Tribunal de Alçada; Juiz Alvimar de Ávila, Vice-Presidente e
Presidente eleito do Tribunal de Alçada; e Cel. Djair Braga Maranhoto,
representando o Comandante da 4' RM - 4a Divisão de Exército,
General de Divisão Paulo Cesar de Castro.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à instalação da 2 a Sessão

Legislativa Ordinária da 15' Legislatura.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional
brasileiro.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Declaração de Instalação

O locutor - Solicitamos aos presentes que se postem de pé para
assistirem ao ato solene de instalação da 2a Sessão Legislativa
Ordinária desta legislatura.

O Sr. Presidente - Declaro instalada a 2 a Sessão Legislativa
Ordinária da 15 Legislatura.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência saúda os Srs. Deputados no início da 2 a Sessão

Ordinária da 1 Sa Legislatura. Certamente, teremos muito trabalho pela
frente neste ano que será marcado pelas eleições municipais.

No ano que se encerrou, a Assembléia esforçou-se para aprovar
projetos importantes e decisivos para o saneamento econômico e
financeiro do Estado. Esta Casa foi co-responsável na implementação
das mudanças necessárias para adequar o Estado à realidade do
País. Num processo marcado por ampla participação e após árduas
negociações, diversos projetos relevantes se converteram em leis,
demonstrando a disposição deste parlamento de agir em favor dos
mineiros.

Na linha de modernização, a Assembléia Legislativa contribuiu de
forma significativa para o redimensionamento do Estado, com a
aprovação de uma reforma administrativa que conferiu maior eficácia
ao serviço público. Além disso, foram aprovados projetos que em
curto, médio e longo prazos farão com que Minas Gerais recupere sua
capacidade econômica e retome o seu desenvolvimento.
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Esta Casa demonstrou responsabilidade ao tratar a situação

financeira do Estado e aprovou um orçamento realista. A lei
orçamentária para este ano reflete este momento difícil que estamos
vivendo e, em curto prazo, facilitará o ajuste das finanças estaduais.

Paralelamente, trabalhamos junto com a sociedade civil para o
aperfeiçoamento e a aprovação do Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI - e do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG -, contendo propostas e diretrizes para o Estado que
possibilitarão resgatar Minas do processo de estagnação no qual nos
encontramos. Dessa forma, estamos abrindo novas perspectivas para
os mineiros, com a possibilidade de crescimento social e econômico
que beneficie todos os setores.

Para garantir que as propostas de crescimento para o Estado não
fiquem apenas no papel e que dias melhores nos aguardem, esta
Casa acompanhará sistematicamente a implementação dos
programas e das políticas públicas previstos no PPAG e no PMDI.

Temos consciência de que esses são apenas os primeiros passos
de uma longa caminhada e de que outros grandes desafios nos
,esperam para consolidar as reformas iniciadas no primeiro ano desta
legislatura. O Governo já enviou à Assembléia os planos de carreira
dos servidores públicos, dando continuação à reforma administrativa.
A estruturação dessas carreiras se dará com a ampla participação das
categorias interessadas e estará de acordo com a filosofia desta Casa
de que qualquer plano de gestão, em qualquer tipo de atividade, deve
necessariamente levar em consideração a valorização de seus
recursos humanos.

Expresso a todos os Deputados desta Casa os votos de pleno êxito
nas suas atividades parlamentares ao longo deste ano e manifesto-
lhes a minha certeza de que juntos poderemos construir uma Minas
mais unida, justa e moderna. Muito obrigado.

Leitura da Mensagem Governamental
O Secretário Antônio Augusto Anastasia - Exmo. Sr. Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Mauri
Torres, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, dignas autoridades dos
Poderes mineiros aqui presentes, senhoras e senhores, incumbiu-me
o Governador de trazer a mensagem para o ano de 2004, tendo em
vista o impedimento temporário do Secretário Danilo de Castro, a

WC
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quem cabe tal tarefa, e que, por motivo de ordem partidária,
encontra-se afastado por uns dias de sua função. Então, o
Governador determinou-me que trouxesse a mensagem em seu
nome, e, com a vênia dos senhores, passo a lê-ia: (- Lê:)

"Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados,
No cumprimento de uma tradição e em obediência aos meus

deveres constitucionais, encaminho a Vossas Excelências a
Mensagem do Poder Executivo relativa às nossas atividades no ano
que se encerrou, bem como os projetos em andamento.

Apresentei, no início da sessão legislativa do último ano, as
principais realizações do Governo que nos antecedeu e, ao final,
registrei os principais desafios e diretrizes para este Governo. Venho
hoje fazer um balanço do primeiro ano de Governo, antecipando que
obtivemos um superlativo sucesso frente às metas estabelecidas.
Obviamente, as dificuldades permanecem, pois encontramos o Estado
com uma notória situação de restrições fiscais.

A situação encontrada em 2003 não pode ser creditada a um
Governo específico. Fatores como a estabilização de preços, o
desequilíbrio federativo na repartição do bolo tributário e o excessivo
engessamento das despesas fiscais resultaram em um quadro no qual
os gastos obrigatórios e irredutíveis consomem toda a receita fiscal do
Estado. Acredito que os governantes que me antecederam
trabalharam arduamente na busca do requerido ajuste, e, nesse
processo contínuo, determinei aos membros do Governo austeridade
nos gastos públicos e criatividade para viabilizar investimentos.

Iniciamos 2003 com o propósito de promover, de um lado, uma
ampla reforma administrativa, com a racionalização da estrutura do
Estado e, de outro, um trabalho incessante no incremento das
receitas, seja aquela arrecadada diretamente pelo Estado ou aquelas
provenientes de transferências da União, o início da nossa missão de
reequil íbrio do pacto federativo.

No tocante à reforma administrativa, destacam-se a redução do
número de secretarias de 21 para 15, a extinção de cerca de 3 mil
cargos e funções, a mudança no modelo de gestão com a fusão das
áreas de planejamento, gestão e finanças e a redução das
remunerações dos agentes políticos do Poder Executivo, inclusive do

WAR
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Governador. Ainda no que se refere à despesa, determinei um corte
de gastos de R$1.000.000.000,00 em março passado, corte esse
viabilizado com a nova forma de gestão das despesas, que enfatiza a
revisão de processas e mecanismos de leilão na aquisição de bens e
serviços para o Governo, o que resultou em uma significativa redução
do déficit fiscal em 2003 e no cumprimento das metas do acordo com
o Governo Federal. Quanto à receita, foi iniciado o projeto estruturador
de modernização da receita estadual, com a expectativa de aumentar
a receita fiscal do Estado. As ações empreendidas possibilitaram um
incremento de cerca de 7% na arrecadação das receitas fiscais em
2003 comparativamente ao exercício anterior, colocando os resultados
obtidos em Minas Gerais acima da própria performance das atividades
econômicas brasileiras, base geradora da arrecadação tributária do
País.

Os resultados obtidos surpreenderam aos mais otimistas.
Conseguimos quitar integralmente a gratificação de Natal dos
servidores em dezembro de 2003. O rigor e eficiência no gasto público
permitiram ainda inúmeras realizações nas diversas áreas de
Governo. Não foram ações isoladas, mas resultado do planejamento
estratégico promovido no início do Governo, no qual o Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social, que presido, propôs uma visão
de futuro e objetivos prioritários para o Estado de Minas Gerais. Este
Conselho, do qual participam membros do Governo e da sociedade
civil construiu o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI),
encaminhado à Assembléia em setembro último. Após discussões em
audiências públicas, o PMDI foi aprimorado pela Casa Legislativa e
sancionado por mim em janeiro deste ano.

O PMDI pretende estabelecer um norte para o Estado de Minas
gerais, alinhando todos os mineiros em torno do objetivo de tornar
Minas o melhor Estado para se viver. Nessa visão de futuro está
explícita nossa preocupação com a qualidade de vida dos cidadãos,
expressa por indicadores de desenvolvimento humano, como
emprego e renda, segurança, pobreza, saúde e educação. Colocamos
em marcha, assim, nosso mote de campanha - Prosperidade: a face
humana do desenvolvimento.

A partir deste objetivo maior de alçar Minas ao topo do
'desenvolvimento nacional, figuram como prioridades deste Governo:



'o
melhorar substancialmente a segurança dos mineiros,

especialmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte;
prover a infra-estrutura requerida por Minas Gerais, com ênfase na

ampliação e na recuperação da malha rodoviária e do saneamento
básico;

intensificar a atuação do Governo na gestão do meio ambiente,
transformando-a em oportunidade para o desenvolvimento sustentável
do Estado;

melhorar e ampliar o atendimento ao cidadão, por meio da oferta de
serviços públicos de qualidade, especialmente nos setores de
educação, saúde e habitação;

contribuir para a geração de empregos através de iniciativas e do
incentivo a atividades que incluam jovens, mulheres e o segmento
populacional maduro no mercado de trabalho;

fomentar o desenvolvimento econômico estadual, com ênfase no
agronegócio, de forma regionalizada e com mecanismos inovadores
que não comprometam as finanças estaduais;

reduzir as desigualdades regionais, com prioridade para a melhoria
dos indicadores sociais da região Norte e dos vales do Jequitinhonha
e do Mucuri;

estabelecer um novo modo de operação do Estado, saneando as
finanças públicas e buscando a eficácia da máquina pública, por meio
de um efetivo "choque de gestão";

viabilizar novas formas de financiamento dos empreendimentos,
construindo um novo marco legal, orientado para as parcerias público-
privadas; e

consolidar a posição de liderança política de Minas no contexto
nacional.

Apresento, a seguir, as principais realizações no primeiro ano de
Governo, organizando-as, matricialmente, pelas prioridades
propostas, ilustração inequívoca de que trabalhamos em sintonia com
suas prioridades.

Na área de Segurança Pública foi implementado, em 2003, o Projeto
de Capacitação das Polícias, que proporcionou, mediante
treinamentos integrados entre policiais civis e militares, o
aprimoramento dos seus profissionais, tendo como conseqüência a
otimização dos serviços prestados. A implantação do Programa de
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Policiamento Comunitário e a viabilização do Projeto Olho Vivo em
Belo Horizonte, que prevê a instalação de 91 câmeras na região
central, representam esforços concretos da dinamização e
interatividade das ações da Polícia Militar. Destaco, ainda, a
autorização do concurso para 4.100 vagas de guardas penitenciários.

Adicionalmente, a inauguração de três penitenciárias, localizadas
em São Joaquim de Bicas, Pará de Minas e Uberlândia, aumentou em
24% a capacidade do sistema prisional em Minas Gerais. Prevê-se
para 2004 a conclusão das unidades penitenciárias de Juiz de Fora e
Francisco Sá. Essas ações atenuaram o principal gargalo na
segurança em Minas, o sistema prisional.

Por fim, e como ação de maior impacto de longo prazo, foram
elaborados o Plano Emergencial de Segurança Pública, o Plano
Estadual de Segurança Pública e o Plano Prisional 2004-2007, que
contêm ações no sentido de melhorar substancialmente a segurança
pública, sobretudo nos grandes centros urbanos do Estado. Este
plano tem como programa estruturador a redução da criminalidade
violenta, problema que cada vez mais aflige os mineiros.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, por intermédio de parcerias
com governos municipais, alcançou uma melhor articulação e
"capilaridade operacional", reduzindo o tempo de resposta no
atendimento às ocorrências e atendendo, de forma efetiva, à
população mineira.

No setor de infra-estrutura, em 2003, a CEMIG atuou em diversas
obras de aproveitamento hidrelétrico (Queimado e Funil, Aimorés,
!rapé, Pai Joaquim, Usina Termelétrica Barreiro e Capim Branco) e
expansão dos sistemas de geração (3a Unidade de Funil, Subestação
SE Vespasiano 2, SE Bom Despacho 3 e SE Ipatinga 1), que deverão
beneficiar consumidores mineiros das regiões central, Vale do Aço e
Zona da Mata. Em relação ao saneamento básico, foi ampliada a
atenção para as áreas e segmentos não atendidos pela COPASA às
populações afetadas pela seca (Norte, Jequitinhonha e Mucuri), além
do convênio SEDRUL-SEDVANL-CEDECI-COPASA, que
disponibilizou R$3.000.000,00 para caminhões-pipa e instalação de
poços nos 165 municípios da região. A COPASA investiu
R$201.000.000,00 em 2003, realizando 58 mil novas ligações de água
e 36 mil ligações de esgoto. As ações empreendidas vão ao encontro
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dos objetivos previstos no projeto estruturador Saneamento Básico:
Mais Saúde para Todos - 2004-2007.

Em relação à gestão ambiental, importantes modificações foram
introduzidas a fim de proporcionar maior agilidade nos procedimentos
administrativos. As principais ações fazem parte do programa
estruturador Gestão Ambiental do Século XXI. A regionalização do
COPAM, visando à eficiência nos processos de licenciamento e à
implantação do Sistema Integrado de Informações Ambientais - SIAM
-, interligando os processos autorizativos e fiscalizatórios do IEF,
IGAM e FEAM, constituem os principais exemplos. Somam-se a essas
realizações os esforços de proteção e conservação dos principais
biomas do Estado, graças à implantação de planos de manejo e
nucleação dos escritórios florestais do IEF. Da mesma forma, o
Projeto Expansão da Base Florestal proporcionou a revitalização de
áreas degradadas no Estado, incentivando o reflorestamento em
parceria com produtores rurais.

O Instituto Mineiro de Gestão das Aguas, investindo na agilidade da
gestão, organizou 19 comitês de bacias hidrográficas e concedeu
3.500 outorgas aos usuários de recursos hídricos. A organização
desses comitês representa etapa essencial no âmbito do programa
estruturador Revitalização e Desenvolvimento Sustentável da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco. Acrescenta-se a essas ações a
conclusão de mais uma etapa do Programa Aguas Vermelhas, de
tratamento de resíduos sólidos, que beneficiou 25 mil habitantes em
três cidades e 14 distritos. A crescente preocupação com essa
temática gerou o Inventário de Resíduos Sólidos Industriais do Estado
de Minas Gerais, realizado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente
- FEAM -, que deverá basear as políticas nacional e estadual de
gestão de resíduos.

Na área da educação, destaca-se a melhoria e a ampliação do
ensino fundamental e a universalização e a melhoria do ensino médio,
esse último com foco na qualificação básica para o trabalho e
preparação para estudos posteriores. Estes programas contemplam o
Projeto Escola Viva, Comunidade Ativa, que foi implantado em 81
escolas públicas da Capital com a finalidade de torná-las mais bem-
equipadas para atender às necessidades educativas das crianças e
dos jovens em risco social. 0 projeto beneficia 91.703 alunos dos
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ensinos fundamental e médio e envolve 7.529 professores.
Adicionalmente, as escolas que ministram as séries iniciais do ensino
fundamental estão recebendo recursos para material pedagógico e
imobiliário escolar que atenderão às crianças de 6 anos, totalizando
investimentos da ordem de R$2.530.500,00.

Buscando oferecer aos alunos uma formação acadêmica sólida,
Minas Gerais foi o primeiro Estado a implantar o ensino fundamental
com nove anos de duração, com a adesão de 497 municípios a esse
projeto. Além disso, o sistema estadual de educação se preparou para
elevar em 25% as matrículas de crianças necessitadas de atenção
especial em 2004. Em parceria com a Secretaria de Estado da
Cultura, deu-se início ao Programa Quero Ler, que pretende implantar
bibliotecas públicas em todos os municípios de Minas Gerais, e ao
Programa de Educação patrimonial, instrumento essencial de
conscientização e proteção dos bens culturais.

Na área da saúde, com aplicação de recursos do Tesouro Estadual
em hospitais da rede do SUS-MG, foi implantado o Programa de
'Fortalecimento e Melhoria de Qualidade dos Hospitais - PRO-HOSP -.
Destacam-se também a implantação do Plano Estadual de Assistência
Farmacêutica (Farmácia Básica), que atende à demanda gerada pelas
ações prioritárias do Programa Viva Vida, mediante a distribuição de
medicamentos básicos; e a regionalização do atendimento à saúde,
projeto estruturador destinado a garantir à população maior
acessibilidade aos serviços, a partir da utilização mais racional dos
recursos e equipamentos tecnológicos. O fortalecimento e a
ampliação das equipes de saúde da família também figuram como
ações estruturadoras na área da saúde em 2003.

Na área da habitação, foi formulado o projeto estruturador 'Lares
Geraes 2004-2007, que prevê investimentos da ordem de
R$1.000.000.000,00 e a construção de 103 mil unidades
habitacionais.

Graças às ações direcionadas de combate ao desemprego, a
Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes implantou Centros
Públicos de Promoção do Trabalho - CPPT - como um espaço de
referência para acesso do trabalhador a todas as ações da política
pública de trabalho e renda, com especial atenção para os jovens que
buscam o primeiro emprego. Nesse particular, cito a legislação do
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primeiro emprego, que incentiva a contratação de mão-de-obra com
esse perfil. Não posso deixar de citar os resultados atingidos pelo
Projeto Curumim, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -
PETI -, o Casa Lar e os Jogos do Interior de Minas Gerais - JIMI. Tais
projetos objetivaram atender crianças, adolescentes e adultos, criando
condições de inserção no mercado de trabalho e promoção do bem-
estar social por meio de atividades de esporte, lazer e reforço escolar.

Na questão agrária, o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais
- ITER - atuou na intermediação de conflitos agrários, na regularização
das terras devolutas do Estado de Minas Gerais e na assistência aos
assentados da reforma agrária, visando à democratização do acesso
e à fixação do homem na terra.

Destaco ainda as atividades de fomento ao desenvolvimento
econômico empreendidas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais. Em 2003, o BDMG aprovou R$696.520.000,00 em
financiamentos a 4.691 clientes, em 409 municípios. Em decorrência
dessa atuação, foram criados 8.848 postos de trabalho diretos. No
segmento de microempreendimentos e pequenos empreendimentos, o
BDMG atendeu 4.559 clientes, incluindo financiamentos aos
microprodutores rurais, com aprovações que somaram
R$111.160.000,00. Em parceria com a Secretaria de Turismo, foi
criado o Fundo FUNDESE/Estrada Real, visando à implantação de um
fórum interestadual, o gerenciamento na qualidade de equipamentos e
serviços, a mobilização e o envolvimento dos investidores, a
potencialização do ecoturismo e a recuperação e a manutenção de
vias de acesso nos circuitos turísticos e na Estrada Real.

Ainda visando ao fomento ao desenvolvimento econômico, foi
reativado o Conselho Estadual de Política Agrícola - CEPA - e
reorganizado o Conselho Estadual de Desenvolvimento Sustentável -
CEDRS -, que, em sintonia com as diretrizes do Governo Federal,
objetiva viabilizar as ações sustentadas da agricultura familiar. Essas
ações são fundamentais para dar andamento às atividades previstas
no projeto estruturador Arranjos Produtivos Locais. A Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento promoveu o
mapeamento do agronegócio no Estado, com discussões temáticas
que resultaram no Acordo de Cooperação entre o Governo de Minas
Gerais e o Banco do Brasil, disponibilizando para o Estado
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R$2.100.000.000,00, destinados ao custeio e ao investimento nos
programas Pró-Milho, Cinturão Verde, Fruticultura, Boi no Pasto,
Oficinas Rurais, PROPEC e Revitalização da Cultura do Algodão no
Norte de Minas. Além do apoio a esses projetos, as medidas
implementadas pela revisão tributária incrementaram o setor
sucroalcooleiro, que, até 2007, investirá US$215.000.000,00.

Na área de ciência e tecnologia, iniciaram-se as ações do projeto
estruturador Inclusão Digital, cujo principal resultado foi a implantação
de cinco projetos-piloto de Centros Vocacionais Tecnológicos, a fim de
treinar cidadãos para o uso de recursos de informática.

Buscando a redução das desigualdades regionais, foi proposta pela
'Fundação João Pinheiro a reestruturação da Lei Robin Hood, a fim de
bmelhorar o atendimento aos municípios e democratizar a informação
para o Estado. Em 2003 foram consolidadas as mesas de gestão
participativa e os comitês gestores dos programas de
desenvolvimento humano, bem como a concepção do modelo de
Metodologia de Desenvolvimento Territorial, com ênfase na
intersetorialidade e na estruturação da Rede de Governança Social.

A redução das desigualdades regionais representa ponto nevrálgico
nas estratégias previstas no PMDI. As ações implementadas em 2003,
nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri e no Norte de Minas,
comprovam o compromisso deste Governo com a melhoria dos
indicadores de desenvolvimento humano na região. A Secretaria
Extraordinária para Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri tem feito esforços para promover a governança social,
-convocando a sociedade para a construção de parcerias que
«viabilizem projetos como o PRODETUR o Projeto Cultivar (Crédito
Fundiário), o Cidadão NET, o Cidadão Nota Dez, o Cozinhas
rSertanejas, o Artesanato em Movimento, o Leite pela Vida e o
Plantando a Esperança. No âmbito do Plano de Desenvolvimento

Jerritorial, foram contemplados, na área do IDENE, três territórios e
.atendidos 75 municípios.

O Projeto Jaíba, agricultura irrigada no Norte de Minas, concluiu
importantes atividades em 2003, entre elas o início das atividades
:produtivas do Jaíba 1(192 toneladas diárias), a instalação de 64% dos
equipamentos hidroeletromecânicos, a aprovação "ad referendum" do
licenciamento ambiental e a conclusão de quatro núcleos
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habitacionais no Jaíba II. Registre-se, de antemão, o superlativo
sucesso do processo de licitação, com uma demanda superior à oferta
de adesão de irrigantes, em que foram colocados à venda 684 lotes,
totalizando 16.700ha e foram recebidas 126 propostas dos irrigantes,
num total de 17.700ha. Para 2004, estão previstas a distribuição dos
lotes irrigáveis e a liberação das linhas de crédito, pelo BDMG, para o
início das atividades produtivas no Jaíba II. Sem dúvida, 2003 foi o
ano de renascimento do maior programa de agricultura irrigada da
América Latina.

Com vistas a promover mudanças no modelo de gestão do Estado,
foi concebido o projeto estruturador "Choque de Gestão: pessoas,
qualidade e inovação na administração pública". Ações
implementadas em 2003 criaram condições legais para viabilizar este
projeto, por meio da revisão do modelo de gestão dos recursos
humanos, dos processos e das rotinas administrativas, da
compatibilidade entre estruturas organizacionais e funções e,
acompanhando a tendência mundial, da parceria do terceiro setor e do
setor privado na prestação de serviço público, com a avaliação do
desempenho institucional e individual e a transparência da ação
pública. Importante destacar que todo o arcabouço legal do projeto
estruturador "Choque de Gestão" foi constituído a partir de um novo
paradigma, que prevê o alinhamento entre o desenvolvimento de
pessoas, objetivos organizacionais e avaliação dos resultados das
políticas públicas.

No intuito de incrementar as formas de financiamento dos
empreendimentos públicos, o Governo do Estado vem promovendo
parcerias com as diversas entidades de classe e com o setor privado
nacional e estrangeiro, reabrindo as negociações com organismos
financeiros e de fomento internacionais e elaborando formas de
financiamento ao desenvolvimento que não comprometam as finanças
estaduais. Destaca-se ainda, em 2003, a iniciativa de parcerias com o
setor privado, antes mesmo da existência do atual marco legal, com a
consolidação de parcerias com empresas sucroalcooleiras situadas no
Triângulo Mineiro para a construção e melhoria de estradas,
beneficiando a população local e gerando ganhos de competitividade
para o setor.

Diante do exposto, não poderia deixar de dirigir cumprimentos a
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cada membro do Governo pelo trabalho realizado e, principalmente,
pelas importantes conquistas em cenário tão adverso. A superação de
adversidades sintetiza, creio, o primeiro ano deste Governo. Reitero
que não vencemos as principais dificuldades. O ano que se inicia será
de austeridade, mas, com a consolidação das reformas
implementadas em 2003, iniciaremos um novo ciclo de investimentos,
sustentado pelas parcerias, incluindo recursos de operações externas
de crédito, pelo investimento das empresas estatais e, quando for
fundamental e inadiável, com investimento público direto. Para isso,
criamos, com a participação dessa egrégia Casa, uma carteira de 31
programas estruturadores, que objetivam mudar substancialmente a
realidade do Estado, atuando como catalisadores do ciclo de
desenvolvimento que desejamos.

Lembro que a opção por transparência deste Governo nos fez
propor um orçamento realista, com a previsão de R$1,4 bilhão de
déficit para este ano. Na mesma data em que sancionei o orçamento,
determinei, em respeito à lei de responsabilidade fiscal, um corte de
25% nas despesas de custeio do Governo.

O corte foi superior ao efetuado no inicio de 2003, mas a maior
eficácia nos gastos, alcançada com o choque de gestão, permitirá que
os órgãos e entidades possam adequar-se e, ao mesmo tempo,
executar eficientemente suas funções. Essa austeridade viabilizará o
início dos investimentos ainda este ano.

Gostaria, enfim, de registrar que todas as realizações e as boas
perspectivas alcançadas tiveram nas senhoras e senhores Deputados
atores imprescindíveis. Fomos muito bem acolhidos por essa Casa e
obtivemos respaldo legislativo em todos os projetos. As aprovações
da reforma administrativa, incluindo o advento no Estado da figura das
OSCIPs (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), a
criação da CODEMIG, do marco legal das parcerias público-privadas
e a viabilização das taxas para melhoria dos serviços e para o
equilíbrio fiscal são alguns exemplos da participação decisiva dos
parlamentares no desenvolvimento do Estado. Destaco, também, a
presença do Executivo Estadual nos debates legislativos, para
aprimoramento dos planos e do orçamento de 2004. Abrimos os
planos para discussão com a sociedade por meio de audiências
públicas e, efetivamente, incorporamos as principais propostas da
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sociedade nestes planos e no orçamento para 2004.

Espero, com fé, estar apresentando no próximo ano resultados
superiores aos alcançados até aqui, mostrando que Minas caminha
em ritmo acelerado para se tornar um exemplo para o Brasil, por sua
capacidade de mobilização para superação de adversidades e
recuperação social e econômica.

Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às
autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e,
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia
17, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

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

1.195/2003
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
O projeto de lei em análise, de autoria da Deputada Jô Moraes, tem

por objetivo a declaração de utilidade pública do Movimento Gay de
Alfenas e Região Sul de Minas - MGA -, com sede no Município de
Alfenas.

Tal projeto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vindo
agora a esta Comissão, para deliberação conclusiva, conforme o
disposto no art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Movimento Gay de Alfenas e Região Sul de Minas - MGA -, no

cumprimento de seus termos estatutários, vem desenvolvendo um alto
padrão de inclusão dos homossexuais no contexto da sociedade,
estabelecendo e consolidando direitos e deveres que caracterizam a
cidadania. Para tanto, promove várias ações concretas, que objetivam
o aprimoramento das relações humanas e a defesa e a
conscientização de quem tem sido alvo de preconceitos. Além do
mais, luta contra a desinformação e a discriminação, de forma a criar
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padrões de solidariedade e de harmonia social.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
195/2003.
Sala das Comissões, 16 de fevereiro de 2004.
Biel Rocha, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.248/2003

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei ora
analisado pretende declarar de utilidade pública o Grupo AR - Ação
Renovadora, com sede no Município de Divinópolis.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por 5L ia 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 AR- Ação Renovadora possui por objetivos precípuos

colaborar para a formação de consciência sobre as mais variadas
questões ambientais do Município de Divinópolis e da região;
contribuir para a preservação e a conservação do patrimônio natural e
cultural; planejar, promover e realizar campanhas educativas,
concursos, exposições, pesquisas, publicações, reuniões e
seminários, a fim de difundir conhecimentos teóricos e práticos sobre
a preservação do meio ambiente.

Vê-se, portanto, que a entidade se faz merecedora do título que
venha a declará-la de utilidade pública.

Conclusão
• Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.248/2003.

Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2004.
José Milton, relator.



20
BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2004

ATA

ATA DA p REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA DA
15 LEGISLATURA, EM 17/2/2004

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

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n
o
s 138 a 179/2004

(encaminham os vetos às Proposições de Lei n
o
s 15.852 e 15.738, os

Projetos de Lei nos 1.333, a 1.346/2003, o Projeto de Lei
Complementar n°49/2003, os vetos às Proposições de Lei nos 15.734,
15.921, 15.782, 15.784 e 15.843, os Projetos de Lei n os 1.347 a
1.350/2004, os vetos às Proposições de Lei nos 15.898, 15.902,
15.922, 15.924, 15.928, 15.855, 15.914, 15.927, 15.925 e 15.932, os
Projetos de Lei n

o
s 1.351 e 1.352/2004, a indicação de nomes para

membros do Conselho Estadual de educação, processos de
legitimação de terras devolutas rurais e urbanas e os Projetos de Lei
nos 1.353 e 1.354/2004, respectivamente), do Governador do Estado -
Proposta de Ação Legislativa n° 215/2004 - Ofícios - 2a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à
Constituição n° 67/2004 - Projetos de Lei n os 1.355 a 1.36812004 -
Requerimentos n

o
s 2.151 a 2.180/2004 - Representação n° 13/2004 -

Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos, das Deputadas
Ana Maria Resende e Marília Campos, dos Deputados Doutor Viana,
Dalmo Ribeiro Silva e Paulo Cesar e das Comissões de Saúde e de
Segurança Pública - Comunicações: Comunicação da Comissão
Especial da Cafeicultura Mineira - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados André Quintão, Irani Barbosa, Rogério Correia, Doutor
Viana e Weliton Prado - 2a Parte (Ordem do Dia): V Fase: Abertura de
Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva e Paulo Cesar; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimentos das Comissões de Segurança Pública e de Saúde;
aprovação - Requerimento n° 1.504/2003; aprovação com a Emenda
n° 1 - Requerimento n° 1.523/2003; aprovação com a Emenda n° 1-
Requerimento n° 1.578/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1
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- Requerimento n° 1.602/2003; aprovação - Requerimento n°
1.618/2003; aprovação - 2a Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 318/2003;
requerimento do Deputado Miguel Martini; aprovação do
requerimento; discursos dos Deputados André Quintão, Chico Simões
e Leonardo Quintão; requerimento do Deputado André Quintão;
aprovação do requerimento - Discussão, em 1° turno, do Projeto de
Lei n° 295/2003; aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de
Lei n° 810/2003; aprovação com a Emenda n° 1 - Discussão, em 1°
turno, dos Projetos de Lei n os 944 e 1.200/2003; aprovação -
Requerimento do Deputado Ivair Nogueira; deferimento; discurso do
Deputado Leonardo Quintão - Questões de ordem - Requerimento do
Deputado Dinis Pinheiro; deferimento; prorrogação da reunião;.
discurso do Deputado Dinis Pinheiro - Questão de ordem -
Encerramento - Ordem do dia.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalciever Lopes - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro
- Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria OUvia - 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
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O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Às l4h14min, 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 Wanderley Ávila, 20- Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Irani Barbosa, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

Mensagem n° 138/2003
- A Mensagem n° 138/2003, que contém o Veto Parcial à Proposição

de Lei n° 15.852, foi publicada na edição de 30/1212003.
Mensagem n° 139/2003

- A Mensagem n° 139/2003, que contém o Veto Parcial à Proposição
de Lei n°15.738, foi publicada na edição de 31/12/2003.

Mensagem n° 140/2003
- A Mensagem n° 140/2003, que contém o Projeto de Lei n°

1.33312003, foi publicada na edição de 31/1212003.
Mensagem n° 141/2003

- A Mensagem n° 141/2003, que contém o o Projeto de Lei n°
1.334/2003, foi publicada na edição de 31/12/2003.

Mensagem n° 142/2003
- A Mensagem n° 142/2003, que contém o o Projeto de Lei n°

1.335/2003, foi publicada na edição de 31/12/2003.
Mensagem n° 143/2003

- A Mensagem n° 143/2003, que contém o Projeto de Lei n°
1.336/2003, foi publicada na edição de 31/12/2003.

Mensagem n° 144/2003
- A Mensagem n° 144/2003, que contém o Projeto de Lei n°

1.337/2003, foi publicada na edição de 31/1212003.
Mensagem n° 145/2003

- A Mensagem n° 145/2003, que contém o Projeto de Lei n°
1.338/2003, foi publicada na edição de 31/12/2003.
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Mensagem n° 146/2003

- A Mensagem n° 146/2003, que contém o Projeto de Lei n°
1.339/2003, foi publicada na edição de 31/1212003.

Mensagem n° 147/2003
- A Mensagem n° 147/2003, que contém o Projeto de Lei n°

1.340/2003, foi publicada na edição de 31/1212003.
Mensagem n° 148/2003

- A Mensagem n° 148/2003, que contém o Projeto de Lei n°
1.341/2003, foi publicada na edição de 31/12/2003.

Mensagem n° 149/2003
- A Mensagem n° 149/2003, que contém o Projeto de Lei n°

1.342/2003, foi publicada na edição de 31/12/2003.
Mensagem n°150/2003

- A Mensagem n° 150/2003, que contém o Projeto de Lei n°
1.343/2003, foi publicada na edição de 31/12/2003.

Mensagem n°151/2003
- A Mensagem n° 151/2003, que contém o Projeto de Lei no

1.344/2003, foi publicada na edição de 31112/2003.
Mensagem n° 152/2003

- A Mensagem n° 152/2003, que contém o Projeto de Lei n°
1.345/2003, foi publicada na edição de 31/12/2003.

Mensagem n° 153/2003
- A Mensagem n° 153/2003, que contém o Projeto de Lei n°

1.346/2003, foi publicada na edição de 31/12/2003.
Mensagem n° 154/2003

- A Mensagem n° 154/2003, que contém o Projeto de Lei
Complementar n°49/2003, foi publicada na edição de 31112/2003.

Mensagem n° 155/2003
- A Mensagem n° 155/2003, que contém o Veto Parcial à Proposição

de Lei n° 15.734, foi publicada na edição de 31/12/2003.
Mensagem n° 156/2003

- A Mensagem n° 156/2003, que contém o Veto Parcial à Proposição
de Lei n°15.921, foi publicada na edição de 31/12/2003.

Mensagem n° 157/2004
- A Mensagem n° 157/2004, que contém o Veto Parcial à Proposição

de Lei n° 15.782, foi publicada na edição de 13/1/2004.
Mensagem n° 158/2004
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- A Mensagem n° 158/2004, que contém o Veto Total à Proposição

de Lei n°15.784, foi publicada na edição de 17/1/2004.
Mensagem n° 159/2004

- A Mensagem n° 159/2004, que contém o Veto Total à Proposição
de Lei n°15.843, foi publicada na edição de 17/1/2004.

Mensagem n°160/2004
- A Mensagem n° 16012004, que contém o

1.347/2004, foi publicada na edição de 22/1/2004.
Mensagem n° 161/2004

- A Mensagem n° 161/2004, que contém o
1.348/2004, foi publicada na edição de 22/1/2004.

Mensagem n° 162/2004
- A Mensagem n° 162/2004, que contém o

1.34912004, foi publicada na edição de 22/1/2004.
Mensagem n°163/2004

- A Mensagem n° 163/2004, que contém o
1.350/2004, foi publicada na edição de 22/1/2004.

Mensagem n° 164/2004

Projeto de Lei n°

Projeto de Lei n°

Projeto de Lei n°

Projeto de Lei n°

- A Mensagem n° 164/2004, que contém o Veto Total à Proposição
de Lei n° 15.898, foi publicada na edição de 22/1/2004.

Mensagem n° 165/2004
- A Mensagem n° 165/2004, que contém o Veto Total à Proposição

de Lei n° 15.902, foi publicada na edição de 22/1/2004.
Mensagem n° 166/2004

- A Mensagem n° 166/2004, que contém o Veto Total à Proposição
de Lei n° 15.922, foi publicada na edição de 22/1/2004.

Mensagem n° 16712004
- A Mensagem n° 167/2004, que contém o Veto Total à Proposição

de Lei n°15.924, foi publicada na edição de 22/1/2004.
Mensagem n° 168/2004

- A Mensagem n° 168/2004, que contém o Veto Parcial à Proposição
de Lei n°15.928, foi publicada na edição de 22/1/2004.

Mensagem n° 169/2004
- A Mensagem n° 169/2004, que contém o Veto Parcial à Proposição

de Lei n°15.855, foi publicada na edição de 22/1/2004.
Mensagem n° 170/2004

- A Mensagem n° 170/2004, que contém o Veto Total à Proposição
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de Lei n°15.914, foi publicada na edição de 24/1/2004.

Mensagem n° 171/2004
- A Mensagem n° 171/2004, que contém o Veto Total à Proposição

de Lei n° 15.927, foi publicada na edição de 24/1/2004.
Mensagem n° 172/2004

- A Mensagem n° 172/2004, que contém o Veto Parcial à Proposição
de Lei n° 15.925, foi publicada na edição de 241112004.

Mensagem n° 173/2004
- A Mensagem n° 173/2004, que contém o Veto Parcial à Proposição

de Lei n° 15.932, foi publicada na edição de 24/1/2004.
Mensagem n° 174/2004

- A Mensagem n° 174/2004, que contém o Projeto de Lei n°
1.351/2004, foi publicada na edição de 7/2/2004.

Mensagem n°175/2004
- A Mensagem n° 175/2004, que contém o Projeto de Lei n°

1.352/2004, foi publicada na edição de 7/2/2004.
Mensagem n° 176/2004

- A Mensagem n° 176/2004, que contém a indicação de nomes para
membros do Conselho Estadual de Educação, foi publicada na edição
de 7/2/2004.

Mensagem n° 177/2004
- A Mensagem n° 177/2004, que contém os processos de

legitimação de terras devolutas rurais e urbanas, que resultam de
estudos realizados pelo Instituto de Terras do Estado, foi publicada na
edição de 7/2/2004.

Mensagem n° 178/2004
- A Mensagem n° 178/2004, que contém o Projeto de Lei n°

1.353/2004, foi publicada na edição de 14/2/2004.
Mensagem n° 179/2004

- A Mensagem n° 179/2004, que contém o Projeto de Lei n°
1.354/2004, foi publicada na edição de 14/2/2004.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°215/2004
Do Sr. Neilton Pereira Lima, Presidente do Instituto Sócio-Cultural do

Jequitinhonha - Vale Mais, solicitando a realização de reunião no
Município de Virgem da Lapa para se debater o tema
"desenvolvimento cultural do vale do Jequitinhonha". (- A Comissão de
Participação Popular.)
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OFÍCIOS

Do Sr. Henrique Eduardo Alves, Deputado Federal e Presidente da
Comissão de Legislação Participativa, solicitando que esta Casa
informe se houve proposta de criação nesta Assembléia de um órgão
similar à Comissão que preside.

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária da Educação (4),
prestando informações relativas aos Projetos de Lei n os 215, 728 e
831/2003, em atenção a pedidos da Comissão de Educação, e
1.206/2003, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-
se aos respectivos projetos de lei.)

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária da Educação,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.671/2003, do
Deputado Dimas Fabiano e outros.

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas, encaminhando cópias dos convênios que menciona, em
cumprimento da Lei n° 8.666. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Antônio Augusto Anastasia, prestando informações sobre o
Requerimento n° 1.473/2003, em atenção a pedido da Comissão de
Participação Popular. (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.473/2003.)

Do Sr. Abelardo Bayma, Secretário de Planejamento Estratégico e
Gestão do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza substituto,
encaminhando cópia dos convênios e do plano de trabalho que
menciona. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Celso Cota Neto, Prefeito Municipal de Mariana, solicitando a
aprovação do Projeto de Lei n° 1.265/2003. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei n° 1.265/2003.)

Do Sr. Genir Carneiro da Rocha, Presidente da Câmara Municipal
de Muriaé, encaminhando a Representação n° 1.414/2004, de autoria
dos membros dessa Casa. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Lázaro de Assis Pinto, Presidente do Conselho Estadual de
Educação, prestando informações relativas ao Requerimento n°
1.255/2003, do Deputado Ricardo Duarte. (- Anexe-se ao
Requerimento n° 1.255/2003.)
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Do Sr. Carlos Eduardo Orsini Nunes de Lima, Presidente do
Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais - INDI -,
encaminhando estudo realizado pelo Departamento de Relações
Internacionais do INDI, referente aos acordos de cooperação
internacional realizados no âmbito do Estado.

Do Sr. Carlos Eduardo Venturelli Mosconi, Presidente da FHEMIG,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.200/2003, da
Comissão de Saúde. (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.200/2003.)

Do Prof. Adair Ribeiro, Presidente da Academia Mineira de
Odontologia e Reitor da Universidade Vale do Rio Verde - UNINCOR -

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.014/2003, do
Deputado Leonardo Moreira.

Do Sr. Arnaldo de Almeida Garrocho, Presidente do Conselho
Regional de Odontologia de Minas Gerais, respondendo à solicitação
contida no requerimento da Comissão de Saúde encaminhado pelo
Ofício n° 3.644/2003.

Do Sr. Geraldo Ferreira da Silva, Promotor de Justiça,
encaminhando relatório referente ao Procedimento Investigatório n°
17/04. (- A Comissão de Transporte.)

Da Sra. Mary-Ann de Campelo Pereira, Promotora de Justiça,
solicitando o envio do processo referente ao projeto de lei que originou
a Lei n° 14.941, de 2003, à Promotoria Pública da Comarca de
Independência, CE.

Do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente do
Município de Itamarandiba, encaminhando o relatório dos trabalhos
desse Conselho no ano de 2003. (- A Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Helvécio Miranda Magalhães Júnior, Secretário Municipal de
Saúde de Belo Horizonte, encaminhando cópia de ofício por ele
dirigido ao Diretor-Geral da Santa Casa de Belo Horizonte. (- A
Comissão de Saúde.)

Do Sr. Abelardo Bayma, do Ministério Extraordinário de Segurança
Alimentar e Combate à Fome (2), encaminhando cópia de convênios
celebrados entre esse órgão e o Governo do Estado. (- À Comissão
de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Maria Tereza de Fátima Garbosa, Secretária Executiva do
Governador do Estado, comunicando que este acolheu o
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Requerimento n° 1.825/2003, do Deputado José Milton, e que estão
sendo tomadas as providências cabíveis para a concessão do título de
Cidadão Honorário do Estado ao Sr. Jorge Gerdau Johannpeter.

Da Sra. Flávia do Valie de Oliveira Andrea, Diretora de Relações
Públicas do Tribunal de Alçada, encaminhando voto de
congratulações com o Deputado Mauri Torres, Presidente desta
Assembléia, o qual foi formulado por essa Corte pelo fato de ter sido
ele agraciado com o Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal,
outorgado pela Câmara Municipal desta Capital.

Do Sr. José Júlio Coelho Pailone, Gerente-Geral da Agência
Gutierrez da Caixa Econômica Federal, comunicando a liberação de
recursos financeiros destinados à COPASA-MG. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Carlos Armando Lopes do Nascimento, Coordenador-Geral
de Alta Complexidade Ambulatorial da Secretaria de Atenção à Saúde
do Ministério da Saúde, prestando informações relativas a
requerimento daComissão de Direitos Humanos encaminhado por
meio do Ofício n° 2.989/2003/SOM.

Do Sr. Adolfo Garrido, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
do DER-MO - SINTDER -, encaminhando cópia de ofícios enviados ao
Secretário de Planejamento e Gestão, relativos ao Projeto de Lei n°
1.345/2003 e ao Decreto n° 43.723, de 2004; e solicitando apoio a fim
de que esses instrumentos legais sejam modificados. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n° 1.345/2003.)

Da Sra. Maria Regina Cintra Ramos, Chefe do Escritório Regional
do IBAMA em Lavras, em atenção ao Ofício n° 3.367/2003/SGM,
encaminhando cópia da Autorização n°71/2003.

Do Sr. Ruy Soares Leal, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento
Urbano, da Caixa Econômica Federal, dando ciência à Casa da
liberação de recursos financeiros destinados à COPASA-MG. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Benerval Alves Laranjeira Filho, Gerente da Divisão de
Projetos Urbanísticos e Infra-Estrutura de Transportes da FEAM, em
atenção ao Requerimento n° 2.10412003, da Comissão de Meio
Ambiente, prestando informações concernentes ao referido
requerimento.

Da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais, manifestando-se
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sobre o assassinato de Fiscais do Trabalho e do motorista que os
conduzia, ocorrido em tinaí. (- A Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Argemiro Mendes Júnior, Secretário Executivo da Associação
dos Municípios da Microrregião do Alto Paraopeba, encaminhando
cópia de ofício endereçado ao Coordenador do DENIT. (- A Comissão
de Transporte.)

Da Sra. Maria Edwirges Madeira, Superintendente em Exercício da
INFRAERO - Aeroporto de Belo Horizonte -, prestando informações
relativas a requerimento da Comissão Especial dos Aeroportos,
encaminhado pelo Ofício n° 3.64112003/SGM.

Do Sr. Rodrigo Torres, da ARO Arquitetos Associados Ltda., e
outros, dando ciência a esta Casa da formação da Associação Mineira
de Consultores em Patrimônio Cultural e encaminhando sugestões
para tornar mais eficaz o processo de proteção ao patrimônio cultural
mineiro. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. Márcio Ferreira Drumond, Presidente do Centro Educacional
Prof. Estêvão Pinto - CEPEP -, dando ciência a esta Casa da
celebração, entre essa instituição e a Secretaria da Educação, do
Convênio n°62.13.0227/2003. (- A Comissão de Educação.)

Da Sra. Maria Goreti, solicitando informações sobre a Emenda à
Constituição n° 59/2003. (- A Comissão de Administração Pública.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N°67/2004
Altera o art. 53 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
"Art. 53 - A Assembléia Legislativa se reunirá, em sessão ordinária,

na Capital do Estado, independentemente de convocação, de quinze
de janeiro a quinze de julho e de primeiro de agosto a trinta e um de
dezembro de cada ano.

§ 1° - As reuniões previstas para o início e o reinício das sessões
legislativas serão transferidas para o primeiro dia útil subseqüente,
quando recaírem em sábado, domingo ou feriado, salvo aquela do
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início da legislatura.

§ 20 - No início da legislatura, a Assembléia Legislativa realizará
reunião, em quinze de janeiro, com a finalidade de:

- proceder à abertura da legislatura e da sessão legislativa;
II - dar posse aos Deputados diplomados.
§ 30 - A partir do primeiro dia útil seguinte à instalação da legislatura,

a Assembléia Legislativa procederá à eleição da Mesa para mandato
de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo, na eleição
subseqüente.

§ 41 - A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem que
esteja aprovado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, nem
encerrada sem que esteja aprovado o projeto da lei do orçamento
anual.

Art. 20 - Os atuais § 40, 50 , 60 e 70 do art. 53 da Constituição do
Estado passam a ser numerados, respectivamente, § 50, 6 0 , 70 e 80 .

Art. 30 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, de de 2004.
Ivair Nogueira - Gustavo Valadares - Antônio Genaro - Dimas

Fabiano - Maria Tereza Lara - Antônio Júlio - Leonardo Quintão -
André Quintão - Chico Simões - Adalclever Lopes - Antônio Andrade -
Chico Rafael - Célio Moreira - Durval Angelo - Gilberto Abramo - Biel
Rocha - Ana Maria Resende - Márcio Passos - Olinto Godinho - Mauro
Lobo - José Henrique - Doutor Viana - Dalmo Ribeiro Silva - Jô
Moraes - Roberto Carvalho - Miguel Martini.

Justificação: A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
precisa resgatar sua credibilidade junto à opinião pública.

Estamos vivendo um período de grave crise mundial que exige de
nós, representantes do povo, maior sacrifício na busca de agilização
dos procedimentos e das normas legais e constitucionais de que esta
Casa é guardiã.

A proposta para alteração do art. 53 da Constituição Estadual, que
amplia o período da sessão legislativa e, conseqüentemente, reduz o
recesso parlamentar, permitirá uma atuação mais intensa desta Casa
em várias frentes de trabalho, o que vai ao encontro dos anseios da
sociedade, e favorecerá sua permanente vigilância na defesa dos
interesses do nosso Estado e da Nação brasileira.
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- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer,

nos termos do art. 201, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 1.35512004

Declara de utilidade pública a Associação dos Desportistas de
Contagem - ASDEC -, com sede no Município de Contagem.

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

Desportistas de Contagem - ASDEC -, com sede no Município de
Contagem.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Vanessa Lucas
Justificação: Instituída em janeiro de 2001, a Associação dos

Desportistas de Contagem é uma entidade de natureza desportiva,
cultural, recreativa, beneficente e filantrópica.

Nos termos do art. 20 de seu estatuto, constituem suas finalidades,
entre outras, organizar eventos esportivos, tais como campeonatos e
torneios municipais, estaduais e brasileiros em várias modalidades;
desenvolver atividades culturais, seja promovendo cursos de teatro,
dança, música e de produção artesanal, seja realizando exposições
de pintura; combater a fome e outras formas de pobreza; amparar a
família, a infância e os idosos; proteger o meio ambiente, habilitar
pessoas portadoras de deficiência física ou mental e recuperar
dependentes químicos.

Vale salientar que, nos termos do ad. 15 e 33, parágrafo único, do
seu regimento, por se tratar de entidade de caráter filantrópico os seus
diretores, conselheiros e sócios não são remunerados; ademais, em
caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a
outra congênere, legalmente constituída.

Uma vez que a entidade atende aos requisitos legais para receber o
pretendido título declaratório de utilidade pública, contamos com a
anuência dos nobres colegas à aprovação do projeto de lei que
propõe tal iniciativa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do ad. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 1.356/2004
Declara de utilidade pública a Associação dos Surdos de Divinópolis

- ASD -, com sede no Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Surdos

de Divinópolis - ASD -, com sede no Município de Divinópolis.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, dezembro de 2003.
Domingos Sávio
Justificação: A Associação dos Surdos de Divinópolis - ASD -, com

sede no Município de Divinópolis, é uma entidade civil sem fins
lucrativos. Tem como finalidade precipua reunir os surdos, promover a
defesa de seus interesses e estimular o desenvolvimento educacional,
social, cultural e desportivo de seus associados e familiares.

Ademais, a entidade está em pleno funcionamento há mais de dois
anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas, 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
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° 1.357/2004
Dispõe sobre a Política Estadual de Combate à Seca no Semi-Árido

Mineiro e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Estado adotará Política Estadual de Combate à Seca no

Semi-Ando Mineiro, com o objetivo de aplicar medidas de caráter
estruturantes e emergenciais.

Art. 2° - A Política Estadual de Combate à Seca no Semi-Ando
Mineiro terá como objetivos:

1- atendimento econômico e social;
II- disponibilização de sementes e grãos, para venda em balcão, em

atendimento aos produtores rurais;

rÀ
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111-garantia de liberação, pelos agentes financeiros oficiais, de
crédito de emergência para suprimentos, ração e insumos;

IV- prorrogação, de no mínimo um ano, da data de vencimento dos
finaciamentos rurais, quando os motivos da seca o exigirem;

V- garantia de abastecimento e distribuição de água;
VI- garantia de atendimento com carro-pipa à população alvo;
VII- implantação de adutoras;
VIII- construção de barragens e pequenas barragens para alimentar

o lençol 1 reático e perenizar córregos e rios;
IX- construção de caixas d'água coletoras de água pluvial para uso

humano e animal.
Art. 30 - O Estado dará suporte técnico, financeiro e operacional aos

municípios que se encontram em estado de emergência e estado de
calamidade pública, apoiando com ações, por meio de parcerias,
convênios e empreendimentos, que visem combater a seca.

Art. 40 - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei,
incumbe ao Estado criar programas, instituir projetos, planos e grupos
técnicos em articulação com a sociedade civil organizada, abrir linhas
de créditos e conceder incentivos fiscais, realizar obras de infra-
estrutura, bem como consignar dotação orçamentária específica.

Art. 50 - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias
contados a partir da data da 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, de de 2003.
Ana Maria Resende
Justificação: A Constituição mineira, por meio do seu art. 41, incisos

II e III, com a finalidade de atender as regiões mais pobres, determina
que o Estado, articulará regionalmente a ação administrativa, com o
objetivo de "contribuir para redução das desigualdades regionais,
mediante execução articulada de planos, programas e projetos
regionais e setoriais dirigidos ao desenvolvimento global das
coletividades do mesmo complexo geoeconômico e social; assistir os
municípios de escassas condições de propulsão socioeconômica
situados na região, para que se integrem no processo de
desenvolvimento".

A seca constitui evento crítico capaz de devastar toda uma

rÀ
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comunidade, sobretudo quando esta é afetada pela pobreza de sua
população, como é a situação crítica que assola a região do semi-
árido mineiro.

Os efeitos calamitosos da seca têm capacidade de afetar
violentamente a economia da região, enfraquecendo principalmente o
setor agrícola, que é, em essência, a base do sustento da população.

No Norte de Minas, o plantio da safra 2003-2004 foi iniciado em
outubro, e confirma-se a previsão de redução da área a ser plantada
na região em aproximadamente 15% em relação à última safra. Dados
preliminares registram perdas de diversas culturas com percentuais
variando de lS% a 50%, podendo chegar a 70%, se as chuvas não
retornarem em dezembro deste ano. As culturas mais comprometidas
foram feijão, arroz, milho e sorgo. Cerca de 50% da área perdida está
sendo replantada e corre o risco de não germinar devido à estiagem
prolongada e à baixa umidade no solo.

Na pecuária, o rebanho bovino de cerca de 2 milhões de cabeças
ainda está muito magro, e, provavelmente, deverão ocorrer baixas em
virtude da seca, interferindo, assim, na produção de leite e carne.

Não podemos permanecer de braços cruzados e deixar que nossa
população carente, que vive em extremo estado de pobreza nessas
regiões, sobreviva como animais famintos, por falta de recursos que
possam sanar os problemas causados pela falta de chuva.

Portanto, precisamos instituir a Política Estadual de Combate à Seca
no Semi-Ando Mineiro, adotando medidas de caráter estruturante e
emergencial, que contribuirão para alavancar o desenvolvimento
dessa sofrida região.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.358/2004
Autoriza o Poder Executivo a fazer a isenção do Imposto de

Circulação sobre Mercadorias e Serviços -ICMS- na aquisição de
automóveis para a utilização por pessoas portadoras de deficiência
física, visual, mental severa ou profunda.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer a isenção do
'Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços - ICMS - na
aquisição de automóveis de passageiros de fabricação nacional,
equipados com motor de cilindrada não superior a 2.000cm 3 (dois mil
centímetros cúbicos), movidos a combustível de origem renovável ou
com sistema reversível de combustão, quando adquiridos por pessoas
portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autistas, diretamente, ou por intermédio de seu representante legal.

§ 1° - Para a concessão do benefício previsto no art. 1 0, é
considerada também pessoa portadora de deficiência física aquela
•que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da
função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia,
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência
de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita
ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não
produzam dificuldades para o desempenho de funções.

§ 2° - Para a concessão do benefício previsto no art. 1°, é
considerada pessoa portadora de deficiência visual aquela que
apresenta acuidade visual igual ou menor que 201200 (tabela de
Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual
inferior a 200 , ou ocorrência simultânea de ambas as situações.

§ 3° - Os automóveis de passageiros a que se refere o "caput" deste
artigo serão adquiridos diretamente pelas pessoas que tenham plena
capacidade jurídica e, no caso dos interditos, pelos curadores.

§ 4° - O Poder Executivo, nos termos da legislação em vigor, e o
Ministério da Saúde definirão em ato conjunto os conceitos de
pessoas portadoras de deficiência mental severa ou profunda, ou
autistas, e estabelecerão as normas e os requisitos para emissão dos
laudos de avaliação delas.

§ 50 - Os curadores respondem solidariamente quanto ao imposto
que deixar de ser pago, em razão da isenção de que trata este artigo.

Art. 2° - O benefício previsto no art. 1° somente poderá ser utilizado
uma única vez, salvo se o veículo tiver sido adquirido há mais de três
anos.

Art. 3° - O imposto incidirá normalmente sobre quaisquer acessórios

rs
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opcionais que não sejam equipamentos necessários à adaptação do
veículo adquirido às necessidades especiais da pessoa portadora de
deficiência.

Art. 40 - A alienação do veículo, adquirido nos termos desta lei, antes
de três anos contados da data de sua aquisição, a pessoas que não
satisfaçam às condições e aos requisitos estabelecidos, acarretará o
pagamento pelo alienante do tributo dispensado.

Art. 50 - A perda de receita correspondente a redução de
recolhimento de ICMS será compensada com a majoração da alíquota
incidente nas operações internas com automóveis de luxo e
importados.

Art. 60 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo
de 30 dias a contar 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, 17 de dezembro de 2003.
André Quintão
Justificação: A Constituição Federal e a Constituição Estadual

estabelecem como princípio a integração social da pessoa portadora
de deficiência. Com base no principio constitucional da isonomia, pelo
qual se deve tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma
diferente, a pessoa portadora de deficiência para usar seu automóvel
possui um gasto maior, pois precisa de contratar um motorista ou
adaptar o automóvel. A isenção proposta pretende facilitar o acesso
ao automóvel para esse grupo social, reduzindo o custo de aquisição.

O Congresso Nacional aprovou a Lei n° 10.690, de 2003, que isenta
as pessoas portadoras de deficiência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI -, na compra de automóveis. A Assembléia
Legislativa deve seguir o exemplo, e, com este projeto, a pessoa
portadora de deficiência poderá ter isenção no imposto estadual no
ato da compra de automóvel.

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

PROJETO DE LEI N° 1.359/2004
Institui o Dia Estadual de Conscientização sobre o Traço e a Anemia

Falciformes.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o dia 20 de março como Dia Estadual de

Conscientização sobre o Traço e Anemia Falciformes.
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 2003.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A anemia falciforme é uma doença não contagiosa,

hereditária, que atinge, basicamente, pessoas de ascendência negra,
não sendo passível de cura.

No Brasil, é a doença hereditária mais comum. A cada 1.000
crianças nascidas vivas, uma é portadora da síndrome, sendo que
dessas, aproximadamente 25% morrem por falta de assistência
médica antes de completar 5 anos de idade. Assim, na medida em
que possam ser identificados o traço e a anemia falciformes, pode-se
fazer o aconselhamento e a orientação dos portadores, evitando-se
maiores sofrimentos.

Entendemos que a melhor forma de combate às conseqüências
drásticas dessa patologia, dá-se por meio da prevenção e da
conscientização.

Por meio de cuidados básicos com a saúde e de um efetivo controle
realizado pelo poder público a incidência dessa síndrome pode ser
reduzida, e seus efeitos podem se amenizados.

Assim, é imprescindível que, cada vez mais, sejam promovidas
campanhas de conscientização sobre a doença, sendo que o
estabelecimento de um Dia Estadual de Conscientização sobre o
Traço e Anemia Falciformes evidencia essa luta pelo esclarecimento
das pessoas acerca da patologia, tratamentos, cuidados,
conseqüências, direitos, evitando-se a perda de vidas ou, mesmo, da
qualidade de vida daqueles portadores do traço ou da anemia
falciforme.

O dia para simbolizar essa luta pela prevenção é o dia 20 de março,
escolhido após pesquisa feita entre entidades representativas dos
falcêmicos em Minas Gerais.

Essa a justificação do projeto de lei que busca intensificar a
conscientização sobre essa doença no Estado dando maior
visibilidade à luta contra os malefícios que a anemia falciforme pode
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causar.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para
parecer, nos termos do art. 190, c/c O art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.360/2004
Declara de utilidade pública a Associação das Voluntárias Sociais de

Além Paraíba, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação das

Voluntárias Sociais de Além Paraíba, 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, 17 de fevereiro de 2004.
Pastor George
Justificação: A Associação das Voluntárias Sociais de Além Paraíba

não tem fins lucrativos, possuindo como objetivo primordial a
formação da consciência da cidadania e a busca por melhorar os
serviços de saúde oferecidos à coletividade. Preocupa-se,
especialmente, em orientar as mulheres portadoras do câncer da
mama, conscientizando-as sobre os procedimentos relacionados com
o tratamento.

Pelos bons serviços prestados à coletividade, e por apresentar os
requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, é que
contamos com a anuência dos nobres colegas ao título declaratório de
utilidade pública que se pretende outorgar à referida Associação.

- 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° 1.361/2004
Dispõe sobre a utilização de resíduos do beneficiamento do café nas

atividades de torrefação e moagem de café.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A presença de matérias estranhas e impurezas no café

destinado a torrefação e moagem fica limitada a 1% (um por cento),
no máximo.

Parágrafo único - Para efeito desta lei será adotado o conceito de
matérias estranhas e impurezas contido na Instrução Normativa n° 8,
de 11 de junho de 2003, ou em outra norma que a suceder.
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Art. 2° - A inobservância do disposto no art. 1° desta lei submeterá
o infrator às seguintes penas, de forma cumulativa:

- advertência;
li - multa de até 20.000 (vinte mil) UFEMGs;
III - apreensão de mercadoria.
Parágrafo único - Em caso de reincidência, a multa será aplicada em

dobro.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2003.
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira

• Justificação: A mistura fraudulenta de cascas, paus, grãos verdes,
pretos e ardidos, e palhas, entre outras matérias, ao grão de café no
processo de torrefação e moagem leva à produção de bebida de baixa
qualidade e prejudicial à saúde humana. Este projeto visa coibir a má-
fé de empresas que vêem no comércio fácil de rejeitos de café uma
oportunidade de auferir lucro exorbitante às custas da saúde do
consumidor e da deterioração de um hábito tradicional e saudável da
população mineira.

- 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° 1.362/2004
Altera a Lei n° 14.132, de 2001, que obriga a inclusão do café na

merenda escolar e determina a promoção institucional do produto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei n°14.132, de 20 de dezembro de 2001, fica

acrescido do seguinte parágrafo:
"Art. 1°- ..........................................................
Parágrafo único - Nas licitações para aquisição de café, devem-se

estabelecer parâmetros mínimos de qualidade do produto, em
conformidade com as instruções expedidas pelo órgão de
agropecuária competente.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2003.
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira
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Justificação: A obrigatoriedade de oferecer café, produto
tipicamente mineiro, aos alunos da rede estadual de ensino,
estabelecida pela Lei n°14.132, de 2001, tem por objetivo estimular a
economia cafeeira não só pelo aumento imediato de vendas, mas
também pela formação continuada de consumidores, que deverão
adquirir o hábito de tomar café; a norma, porém, é omissa quanto à
qualidade do café a ser oferecido, o que pode comprometer
profundamente seus objetivos. Sabe-se que a qualidade dos produtos
oferecidos no mercado é altamente variável e que as licitações para
aquisição do pó de café, sem que haja uma regulamentação da
qualidade mínima aceitável, poderá levar ao fornecimento de bebida
de qualidade ruim, o que acaba por afastar os alunos do hábito de
tomar café. O projeto em tela pretende, portanto, corrigir essa omissão
na legislação e determinar que as licitações sejam preparadas com a
inclusão de parâmetros de qualidade que garantam os objetivos
originais da lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.363/2004
Dispõe sobre a Política Estadual de Apoio ao Desenvolvimento da

Cafeicultura.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A Política Estadual de Apoio ao Desenvolvimento da

Cafeicultura tem por objetivo promover a sustentabilidade de toda a
cadeia produtiva do café, com vistas à geração de renda, empregos e
divisas para o Estado.

Parágrafo único - A política de que trata esta lei será implantada em
articulação com os setores de produção, beneficiamento,
industrialização, comercialização e com os trabalhadores rurais.

Art. 20 - A Política Estadual de Apoio ao Desenvolvimento da
Cafeicultura observará as seguintes diretrizes:

- reconhecimento da importância da cafeicultura na fixação do
homem no campo e na geração de renda, empregos e divisas para o
Estado;

II - integração das ações públicas e privadas para o setor;
III - apoio e incentivo à organização da produção e do produtor rural;
IV - valorização da qualidade e da rastreabilidade do café como
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parâmetros norteadores da ação do Estado;
V - estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à divulgação de

tecnologias aplicáveis a todas as fases da cadeia de produção que
impliquem a melhoria da qualidade e da produtividade e a agregação
de valor ao café;

VI - incentivo à assistência técnica e à extensão rural quanto às
técnicas de manejo agrícola e de pós-colheita;

VII - empreendimento de ações específicas e adequadas a cada
região produtora de café do Estado;

VIII - busca e disponibilização de informações estratégicas para o
setor cafeeiro.

Art. 30 - Compete ao Poder Executivo, na coordenação e na
implantação da política de que trata esta lei:

- promover a articulação dos setores envolvidos na cadeia
produtiva de café;

II - estabelecer sistema de informação da cadeia de produção de
café;

III - promover o mapeamento sistemático do parque cafeeiro de
Minas Gerais;

IV - destinar recursos específicos para a pesquisa, a fiscalização, a
assistência técnica e a extensão rural;

V - prestar assistência técnica ao produtor rural, podendo
estabelecer parcerias com estabelecimentos de ensino, sindicatos e
cooperativas para esse fim;

VI - estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas para a
pesquisa, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias que
visem à melhoria da produtividade e da qualidade dos setores de
produção e de processamento do café;

VII - criar linhas de financiamento especiais para:
a) o investimento na implantação, na melhoria ou na ampliação de

infra-estrutura de pós-colheita, de beneficiamento e de
armazenamento de café, por produtor, grupo de produtores,
associações ou cooperativa de produtores;

b) o investimento na implantação, na melhoria ou na ampliação de
unidades de processamento de café, por cooperativas ou associações
de produtores;

VIII - estimular a ampliação e a modernização do parque industrial
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da cafeicultura mineira, por meio da concessão de incentivos fiscais
e financeiros, bem como pela melhoria dos serviços e dos
equipamentos de infra-estrutura;

IX - estabelecer procedimentos para a certificação de origem e
qualidade do café para toda a cadeia produtiva;

X - estabelecer parâmetros para a rotulagem do café industrializado
no Estado.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2003.
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira
Justificação: O café, como um dos principais produtos da

agropecuária mineira, é de extrema importância socioeconômica para
o Estado. Além dos mais de 4 milhões de empregos gerados pela
cafeicultura, o volume de divisas internalizadas pela comercialização
externa do café é significativo. Ademais, Minas é o Estado que mais
consome café no Brasil, sendo grande também a comercialização
interna do produto.

Minas produz hoje 52% do café do Brasil.
Todos esses fatores e muitos outros indicam que a cafeicultura deve

ser regida por um política pública específica que projete o Estado
como liderança nacional e, se possível, internacional. A presente
proposição vem preencher esse espaço e tem a pretensão de ser um
modelo para uma política nacional de desenvolvimento da
cafeicultura.

- 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.

PROJETO DE LEI N° 1.364/2004
Acrescenta dispositivos à Lei n° 6.763, de 1975, que consolida a

legislação tributária estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

acrescida dos seguintes dispositivos:
Art.... - 0 disposto no art. 40 da Lei n° 14.699, de 6 de agosto de
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2003, aplica-se também às sociedades exportadoras de café, às
cooperativas de cafeicultores e aos produtores rurais do Estado que
se utilizaram de seus próprios talonários fiscais, ressalvados os casos
de dolo, simulação ou fraude.

Art.... - Os produtores rurais e as cooperativas inscritas no cadastro
geral do ICMS do Estado ficam desobrigados do recolhimento da
diferença de alíquota do ICMS existente entre as alíquotas internas e
interestaduais, quando da entrada em território mineiro de bens de
consumo e ativo, imobilizado adquiridos em outras unidades da
federação.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2003.
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira
Justificação: O projeto de lei em tela propõe duas medidas visando

promover justiça tributária e fiscal. Essas medidas não esbarram no
disposto no art. 14, inciso II, da Lei Complementar Federal n° 101, de
2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, pois não resultam
em nova renúncia de receita, e sim conferem às cooperativas de
cafeicultores, às empresas exportadoras de café e a todos os demais
produtores que utilizaram talonário próprio para preenchimento da
documentação fiscal relativa ao café exportado o mesmo tratamento
assegurado atualmente pela Lei n° 14.699, de 6/8/2003, aos
produtores rurais que apresentaram a mesma documentação fiscal,
desde que emitida pela repartição fazendária.

O art. 5°, "caput", e o ad. 150, inciso II, da Constituição Federal
asseguram a igualdade tributária, vedando tratamento desigual entre
contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Esse é o
fundamento para a proposta de se acrescentar dispositivo à Lei n°
6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária estadual. Dessa
forma, o benefício da remissão do crédito tributário é estendido para
os produtores que utilizaram talonário próprio para preenchimento das
informações fiscais acerca do café exportado.

Por outro lado, a proposição também cuida de eliminar o diferencial
de alíquota exigido pelo Fisco Estadual dos contribuintes mineiros que
se enquadrem na categoria de cooperativas e produtores rurais que
adquirem de outras unidades da Federação bens de consumo e bens
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do ativo imobilizado. A alíquota genérica interna do ICMS no Estado
de Minas Gerais é de 18%, e as outras unidades da Federação
operam com alíquotas interestaduais de 12% ou 7%, conforme a
Resolução n° 22, de 1989, do Senado Federal, O contribuinte mineiro
recolhe, portanto, 6% ou até mesmo 11% a mais, o que tem sido fator
de desaceleração de nossa economia e de perda de competitividade
em relação a outros Estados.

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

PROJETO DE LEI N° 1.365/2004
Declara de utilidade pública o Grupo de Voluntárias Pró Comunidade

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

Pró Comunidade Perpétuas, 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, 16 de dezembro de 2003.
Chico Simões
Justificação: Criada há vários anos pela comunidade do Alípio de

Meio, a entidade Grupo de Voluntárias Pró Comunidade Perpétuas é
uma organização não governamental com a finalidade de de prestar
assistência social às famílias carentes, bem como realizar trabalho em
prol de melhorias que sejam necessárias ao referido bairro, e criar
uma creche, estabelecendo para isso contato com as autoridades do
setor e promovendo a conscientização dos moradores, levando-os,
quando possível, a trabalhar em benefício da comunidade.

Considerando o trabalho desempenhado e os benefícios que a
entidade presta à comunidade, solicito o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de Lei.

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

PROJETO DE LEI N°1.366/2004
Declara de utilidade pública a entidade Creche Criança Feliz, com
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sede no Município de Patrocínio.

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

Criança Feliz, com sede no Município de Patrocínio.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2003.
Célio Moreira
Justificação: A entidade Creche Criança Feliz é uma sociedade civil

sem fins lucrativos com sede no Município de Patrocínio e tem por
finalidade geral a prática da caridade cristã. Busca abrigar e amparar
crianças de até 7 anos de idade, para que as mães possam trabalhar
fora de casa; manter atividades pré-escolares; acompanhar as
crianças nos seus trabalhos escolares fora da Creche; prestar
orientação religiosa às crianças e a suas famílias.

O título de utilidade pública possibilitará o prosseguimento das
atividades realizadas pela entidade, uma vez que haverá a obtenção
de recursos oriundos do Estado.

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares
à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.367/2004
Estabelece prazo para o envio da guia de pagamento do Imposto

sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O órgão estadual de trânsito enviará aos proprietários de

veículos a guia para o pagamento do Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA - no prazo de quinze dias antes do
vencimento do tributo.

§ l - O envio da guia referida no "caput" deste artigo será feito
através dos Correios para o endereço do proprietário do veículo
constante no documento.

§ 2° - Caso o veículo possua débitos anteriores ou multas, serão
remetidas as respectivas guias para o pagamento junto com a guia
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referida no "caput" deste artigo.
§ 30 - Fica o proprietário do veículo obrigado a manter seu endereço

atualizado junto ao órgão estadual de trânsito.
§ 40 - A mudança de endereço efetuada depois de 10 de dezembro

do ano anterior ao exercício do tributo não será considerada válida
para efeito de recebimento da guia referida no art. 1°.

Art. 20 - A guia referida no art. 10 conterá em documento único, além
dos valores destinados ao Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA, os demais valores referentes ao seguro
obrigatório, ao licenciamento e à vistoria em campos separados para
pagamento nos Bancos credenciados. Constará em cada campo da
guia a respectiva data de vencimento.

§ 1° - O espaço destinado ao pagamento do Imposto sobre
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - conterá campos para o
pagamento em cota única com o desconto previsto em lei e os valores
para pagamento parcelado com suas respectivas datas de
vencimento.

§ 20 - Para efeito de prazo para o envio da guia ao proprietário de
veículo, prevalecerá a data do primeiro vencimento constante no
documento.

Art. 30 - O não-recebimento da guia no prazo previsto isenta o
proprietário do veículo de multa ou juros de mora.

§ 1° - Ficam excluídos da isenção mencionada no "caput" deste
artigo os proprietários de veículos que descumprirem o § 2° do art. 1°
desta lei.

§ 20 - Para efeito de comprovação do recebimento da guia,
prevalecerá a data fornecida pelos Correios ao órgão estadual de
trânsito.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de janeiro de 2004.
Lúcia Pacífico
Justificação: O órgão estadual de trânsito enviava anteriormente aos

proprietários de veículos a guia para o pagamento do Imposto sobre
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - sempre antes da data
do vencimento. Inexplicavelmente, tal prática foi abolida. Atualmente,
os proprietários de veículos, além de terem de arcar com os aumentos
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dos tributos e as demais despesas como licenciamento e vistoria,
são obrigados a pesquisar nos jornais, nos Bancos ou na Internet os
valores que lhes são cobrados anualmente. Muitas vezes as
informações fornecidas pelos Bancos e pela imprensa quanto a
valores e prazos não são exatas, devido à grande quantidade de
marcas e modelos de veículos existentes no mercado.

Outro inconveniente do sistema atual é que cada valor é cobrado em
guia separada e de porte obrigatório.

O proprietário de veículo atualmente é obrigado a manter em seu
poder os comprovantes de pagamento do IPVA, geralmente um
impresso para cada cota (tratando-se de pagamento parcelado),
seguro obrigatório (sempre com valores divulgados após o
recebimento da guia do IPVA), taxa de licenciamento e taxa de
vistoria.

Além do certificado de registro, o proprietário chega a ser obrigado a
portar até seis comprovantes de pagamento, totalizando sete "papéis"
de porte obrigatório.

Tal burocracia é injustificável, nossa proposta é agilizar todo o
processo, de forma a incluir em uma só guia todas as despesas
anuais obrigatórias dos veículos. Além da comodidade e da
praticidade para o pagamento, o proprietário pode controlar melhor
seu orçamento.

Estabelecemos o prazo de 15 dias para o envio da guia única para o
endereço constante no documento.

Outra preocupação desta Deputada foi estabelecer o prazo até o dia
1° de dezembro anterior a cada exercício para atualização ou troca de
endereço pelo proprietário do veículo. Dessa forma, o órgão estadual
de trânsito disporá de tempo hábil para o envio do documento.

- 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° 1.368/2004
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos

Bairros Santa Edwirges e Santa Margarida, com sede no Município de
Três Pontas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública estadual a Associação
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dos Moradores dos Bairros Santa Edwirges e Santa Margarida, com
sede no Município de Três Pontas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de janeiro de 2004.
Maria Tereza Lara
Justificação: A Associação dos Moradores dos Bairros Santa

Edwirges e Santa Margarida, com sede no Município de Três Pontas,
é uma entidade fundada em 1991 e vem desenvolvendo, junto aos
moradores dos dois bairros, um trabalho de assistência, filantropia e
organização comunitária. Reconhecê-la como uma entidade de
utilidade pública estadual é reconhecer a necessidade dos trabalhos
desenvolvidos por essa entidade, motivo pelo qual contamos com a
aprovação dos nobres Deputados desta Casa Legislativa a este
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° 2.15112004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Cruzília pelo transcurso do 55° aniversário de sua emancipação. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.152/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Arquidiocese de Belo Horizonte
pelas comemorações dos 83 anos de sua fundação. (- A Comissão de
Educação.)

N° 2.153/2004, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a nova diretoria do Conselho
Regional de Medicina de Minas Gerais - CRMMG. (- Idêntica
proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Marília
Campos. Anexe-se ao Requerimento n° 2.064/2003, nos termos do §
20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 2.154/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Carlos Augusto Barros
por sua posse como Presidente da Associação dos Magistrados
Mineiros - AMAGIS. (- A Comissão de Administração Pública.)
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N° 2.155/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Marco Maciel, Senador
da República, por sua eleição para a Academia Brasileira de Letras. (-
A Comissão de Educação.)

N° 2.15612004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando sejam
formulados votos de congratulações com o Deputado Federal
Herculano Anguinetti por sua posse como Secretário de Turismo.

N° 2.157/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando sejam
formulados votos de congratulações com o Governador Aécio Neves
pelo trabalho desenvolvido em seu primeiro ano de mandato. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

N° 2.158/2004, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira,
solicitando seja formulado apelo à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico com vistas à priorização das propriedades cafeeiras nos
programas de eletrificação rural.

N° 2.159/2004, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira,
solicitando seja enviado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento pedido de informações sobre a regulamentação da Lei
n° 14.580, de 2003.

N° 2.160/2004, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira,
solicitando seja formulado à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico pedido de avaliação de preços internacionais de
defensivos, fertilizantes e demais insumos agrícolas.

N° 2.161/2004, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira,
pleiteando sejam solicitadas ao Secretário de Governo providências
para regulamentar a aquisição de café pelo Estado.

N° 2.162/2004, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira,
pleiteando sejam solicitadas ao Secretário de Agricultura providências
para apoiar e valorizar a Câmara Técnica do Café do CEPA.

N° 2.163/2004, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira,
pleiteando sejam solicitadas ao Secretário de Agricultura providências
com vistas à realização de concurso público para recomposição do
quadro de pesquisadores da EPAMIG. (- Distribuídos à Comissão de
Política Agropecuária.)

N° 2.164/2004, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira,
solicitando sejam encaminhadas ao Secretário da Fazenda propostas
de alterações no Regulamento do ICMS. (- A Comissão de
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Fiscalização Financeira.)
N° 2.165/2004, da Comissão de Educação, solicitando seja

formulado voto de congratulações com os Srs. José Roberto de Paiva
Gomes e José Carlos Ferreira Gomes, Prefeito Municipal e Presidente
da Câmara Municipal de Três Corações, respectivamente; a Sra.
Tereza Cristina Cota, Juíza de Direito da P Vara Criminal de Três
Corações; os Srs. Adair Ribeiro, Reitor da UNINCOR, e Nilton César
de Oliveira, membro da Associação dos Moradores de Três Corações,
por seus esforços em prol da construção de uma penitenciária nesse
município. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N° 2.16612004, da Comissão de Saúde, solicitando seja
encaminhado ao Secretário da Saúde pedido de informação sobre as
ações implementadas por essa Secretaria com relação ao combate à
leishmaniose visceral.

N° 2.167/2004, da Comissão do Trabalho, solicitando seja
encaminhado ao Secretário da Saúde pedido de informações sobre as
mudanças implementadas na Diretoria de Ações Descentralizadas de
Saúde - DADS-131H1 -, pela atual diretoria, bem como sobre as relações
entre a diretora e os servidores do referido órgão.

W° 2.168/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
encaminhado ofício ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que sejam
enviadas a esta Casa informações que menciona relativas aos
Delegados de Polícia que pertencem ao Quadro Suplementar da
Policia Civil.

N°2.169/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de
informação sobre o processo de constituição de uma unidade APAC
na cidade de Três Corações.

N° 2.170/2004, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando
sejam solicitadas ao Subsecretário de Administração Penitenciária da
Secretaria de Defesa Social informações sobre a unidade prisional a
ser implantada no Município de Três Corações. (- Distribuídos à Mesa
da Assembléia.)

N° 2.171/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Desembargador Corregedor do Tribunal de Justiça
com vistas ao afastamento do Juiz Murilo de Sá Júnior da Comarca de
Juiz de Fora. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente
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pela Comissão de Direitos Humanos. Anexe-se ao Requerimento n°
2.122/2003, nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N°2.172/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que acolha a
proposta de parceria entre a Universidade do Vale do Rio Verde -
UNINCOR - e os órgãos do sistema de justiça criminal da Comarca de
Três Corações. (- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pela Comissão de Educação. Anexe-se ao
Requerimento n° 2.149/2003, nos termos do § 2 0 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N° 2.173/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à
apuração da conduta do policial militar conhecido como Rambo, que
presta serviços no Município de Simão Pereira.

N° 2.174/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Ministério Público com vistas à verificação da
possível disponibilidade, no âmbito da Polícia Civil, de recursos
humanos e logísticos a serem repassados aos Delegados do quadro
suplementar da referida corporação.

N° 2.175/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG e ao Chefe da
Polícia Civil com vistas a que tomem providências para garantir a
segurança do Presidente e do Tesoureiro do Sindicato de Transporte
Rodoviário de Juiz de Fora.

N° 2.176/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas ao
afastamento dos policiais militares envolvidos na morte do metalúrgico
Samuel Aureliano da Rocha, dia 15/8/2003, em Juiz de Fora.

N° 2.177/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulada moção de apoio à Delegada Dolores Maria Portugal
Tambasco, da Delegacia de Crimes Contra a Pessoa, de Juiz de Fora,
pelo trabalho de investigação do assassinato do metalúrgico Samuel
Aureliano da Rocha.

N° 2.178/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça com
vistas à apuração da conduta do Juiz Roberto Apolinário de Castro,
titular da 2' Vara Cível da Comarca de Governador Valadares.
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N° 2.179/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando
seja enviado ao Secretário da Saúde pedido de informações sobre as
providências tomadas quanto a irregularidades denunciadas nos 14
asilos do Município de Santa Luzia.

N°2.180/2004, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Governo com vistas a que seja majorado o
valor da bolsa proveniente do convênio entre a Loteria Mineira e a
Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes para alunos de
escolas especiais.	 -

REPRESENTAÇAO N° 13/2004	-
Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Ética e Decoro

Parlamentar da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Considerando que a Resolução n° 5207, de 10/12/2002, estabelece

procedimentos disciplinares relativos à ética e ao decoro parlamentar,
vedando atos e procedimentos que atentem e sejam incompatíveis
com o exercício regular das funções parlamentares para as quais
fomos eleitos;

considerando que a ofensa moral a membro deste Poder se
enquadra em um dos dispositivos do Código de Ética e Disciplina e
que a prática de irregularidades no desempenho do mandato ou de
encargo dele decorrente constitui item desabonador de nossa
conduta;

considerando que a manutenção da dignidade do Poder Legislativo
e dos seus membros é cláusula pétrea, tendo essa Comissão o dever
de preservá-la, sendo conduta diversa considerada contrária ao
estado democrático de direito;

considerando esta tese de moral prática inserida na obra "A Luta
pelo Direito", do renomado jurista alemão Dr. Rudolf von lhering:
"àquele que não sente, quando o seu direito é insolentemente
desprezado e calcado aos pés, que não se trata simplesmente do
objeto deste direito, mas da sua própria pessoa; àquele que não
experimenta a irresistível necessidade de defender a sua pessoa e o
seu justo direito, não temos que prestar auxílio, e nenhum interesse
tenho em o converter"; e ainda: "a paz é o fim que o direito tem em
vista, a luta é o meio de que se serve para o conseguir";

considerando que, em reunião no escritório político do Deputado
Fahim Sawan, no Município de Uberaba, com a presença deste e de
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oito Vereadores locais, o Deputado Fahim Sawan disse que o
Deputado Paulo Piau estaria prejudicando a sua imagem ao trazer de
Belo Horizonte informações que condenavam o seu comportamento
ético e moral;

considerando, ainda, que, na mesma reunião, o Deputado Fahim
Sawan comentou a existência de um fax, cujo número seria do
gabinete do Deputado Paulo Piau na Assembléia Legislativa, em Belo
Horizonte, e que nas mãos de pessoa inescrupulosa promoveu-se um
ato de achaque contra a sua pessoa;

considerando, por fim, Sr. Presidente, que se trata de duas
acusações graves, que ultrapassam a linha do decoro parlamentar,
solicitamos que, diante da necessidade de se esclarecerem os fatos,
V. Exa. adote as medidas cabíveis para apuração do que foi relatado,
para que se possa permitir uma convivência harmônica e pacífica com
o Deputado Fahim Sawan, evitando que denúncias evasivas e
levianas sejam atentatórias aos trabalhos parlamentares e para que
haja a devida correição desta situação.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2003.
Paulo Piau
- A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar.

Requerimentos
Da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja realizado ciclo

de debates no dia 31/3/2004, às 9 horas, no Plenário desta Casa, para
debater os 40 anos do golpe militar no Brasil.

Da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja realizado
seminário no Município de Montes Claros sobre o tema "O
Cooperativismo como forma de desenvolvimento econômico-social da
região Norte de Minas e dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha".

Da Deputada Marília Campos, solicitando não seja creditado em sua
conta corrente o valor correspondente a ajuda de custo - 1a parcela de
2004 - que integra a remuneração dos Deputados.

Do Deputado Doutor Viana, solicitando seja realizado fórum técnico
com o objetivo de discutir o Projeto de Lei n° 1.333/2003. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva e Paulo Cesar e das Comissões de Saúde e de
Segurança Pública.
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Comunicações

- E também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão
Especial da Cafeicultura Mineira.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo

Aloise, colegas Deputadas e Deputados, primeiramente gostaria de
me congratular com todos nesta primeira reunião ordinária e reiterar a
importância deste ano legislativo para todos nós. A Assembléia de
Minas Gerais, no ano passado, cumpriu um importante papel ao
analisar, com retidão e seriedade, projetos importantes para o Estado,
ainda que apresentássemos, no caso do Bloco PT-PCdoB,
divergências de conteúdo, como no caso dos projetos que
compuseram a reforma administrativa do Governador Aécio Neves.
Foi um processo de amplo e intenso debate, com proposições
apresentadas pelos próprios Deputados e Deputadas. Houve um
trabalho exaustivo de todas as comissões permanentes desta Casa,
análise de projetos estruturadores, como o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado, o Plano Plurianual de Ação
Governamental, a lei orçamentária e a Lei de Diretrizes
Orçamentárias. Em especial, destaco os projetos que estruturam as
prioridades para o Estado para os próximos quatro anos, no caso do
PPAG, e até 2020, no caso do PMDI.

Portanto, tivemos um ano frutífero e exitoso. Agora retornamos ao
Plenário; a rigor, muitos, senão a totalidade dos Deputados e das
Deputadas, não restringem o seu trabalho à participação nas reuniões
ordinárias ou das comissões, até porque faz parte da característica e
da missão do exercício do mandato legislativo o papel de contato
permanente com lideranças sociais, com os movimentos organizados,
com os municípios, enfim, com a sociedade civil organizada de Minas
de maneira geral. Voltamos para as reuniões ordinárias em um
semestre muito importante. Há grande expectativa do povo mineiro,
especialmente dos servidores públicos, na análise dos planos de
carreira.

E bom que se diga que esta foi uma conquista desta Assembléia e
dos servidores, exatamente no processo de análise da reforma
administrativa proposta pelo Governador Aécio Neves. Foi resultado
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da negociação nesta Casa a inclusão, na Constituição, da
obrigatoriedade das remessas desses planos de carreira. Não
podemos vincular os planos de carreira somente aos interesses, ainda
que legítimos, do servidor público. Pelo contrário, o servidor público é
o instrumento de atendimento do cidadão. Portanto, o servidor público
valorizado, estimulado na sua qualificação, com certeza prestará
melhores serviços à população mineira. Daí a importância estratégica
de esta Assembléia, neste primeiro semestre, aprovar, com avanços,
esses projetos, porque os próprios servidores, por meio de suas
entidades representativas, já apontam limitações em algumas das
propostas enviadas a esta Casa. E fundamental também fazermos a
discussão dos planos de carreira vinculados à tabela de salários. Não
queremos uma melhoria virtual para o servidor e para o serviço
público de Minas Gerais. Queremos a necessária compatibilização
dos mecanismos de progressão e ascensão decorrentes de avaliação
de desempenho, tempo de serviço, qualificação do próprio servidor e
cumprimento de metas, com a justa remuneração, em especial num
momento em que o servidor público enfrenta anos de políticas que
não comportam nenhum tipo de reajuste salarial.

Neste início, gostaria de destacar a importância do esforço conjunto
da Assembléia Legislativa para aperfeiçoar e aprovar, vinculados a
uma tabela justa de remuneração e salários, os planos de carreira
enviados a esta Assembléia, decorrentes do acordo feito nesta Casa e
da mobilização dos servidores do Estado de Minas Gerais.

Queria dizer também, Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, que,
em que pese a este ser um ano eleitoral, tenho certeza de que a
Assembléia Legislativa saberá compatibilizar o pleno funcionamento
das comissões, do processo legislativo, a realização das reuniões de
Plenário e de comissões com o calendário eleitoral. A democracia
brasileira, num sinal de amadurecimento, tem eleições de dois em

'dois anos, e não seria justa, correta e muito menos ética a paralisação
,,institucional, seja em que nível for, principalmente legislativa e
executiva, em decorrência dos processos eleitorais. Faz parte e
corresponde ao próprio amadurecimento da democracia e das
instituições a compatibilização do funcionamento delas com os
processos eleitorais, nos quais cada agente político, que também é
um cidadão, exerce em plenitude sua cidadania partidária e política,
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seu engajamento nos processos eleitorais e partidários, sem
comprometer ou restringir sua atuação legislativa ou executiva, de
acordo com as regras eleitorais e com aquilo que recomendam os
princípios éticos de moralidade, probidade e respeito ao interesse
público.

Este ano será importante, e o Bloco PT-PCdoB estará atento às
previsões constantes no orçamento de 2004, no Plano Plurianual e no
PMDI. O Estado apresenta 31 projetos estruturadores, prioritários e
aperfeiçoados em audiências públicas realizadas por esta Casa, por
intermédio da Comissão de Participação Popular, que contou com a
presença maciça de Deputadas e Deputados.

Portanto é um plano legitimo, mas de planos o Brasil está cheio.
Queremos um plano plurianual que se traduza na realidade prática de
cada cidadão. O avanço da parceria entre a sociedade civil, a
Assembléia Legislativa e o Governo Estadual na apresentação de
propostas oriundas da sociedade também se traduzirá no devido
acompanhamento, monitoramento e fiscalização na consecução das
prioridades. Em se tratando da realidade financeira do Estado, com o
empurrão da reforma tributária do Governo Lula, haverá maior
capacidade de realização. Como nós, mineiros, o Governo Estadual
deve ter ficado feliz com a reforma tributária, porque o Estado disporá
de maior capacidade de investimento. Além disso, o Presidente trata
muito bem Minas Gerais com o repasse de recursos federais.
Esperamos a continuação dessa respeitosa integração entre o
Presidente da República e o Governador do Estado, para que o povo
mineiro saia ganhando.

O ano foi precedido de reforma ministerial, que, além de propiciar
maior governabilidade ao Presidente Lula no Congresso Nacional,
aponta o fortalecimento de aliança, no sentido histórico, da esquerda
com o centro, valorizando o PMDB, partido fundamental na luta pela
redemocratização do País. Além dessa consolidação, a reforma
ministerial demonstra o nítido desejo e a determinação do Presidente
Lula em priorizar as políticas públicas sociais, em especial na área da
assistência social, como o combate à fome - não simplesmente com a
troca de Ministros -, mas pela unificação dos Ministérios de
Assistência Social e de Segurança Alimentar e pela criação do
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Incorporou
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também o Programa Bolsa-Família, resultado da unificação dos
programas de transferência de renda, como o Bolsa-Alimentação, o
Vale-Gás e o Bolsa-Escola.

A perspectiva de unificação e integração dessas políticas significará
um passo adiante na consolidação de políticas públicas sociais no
Brasil, com maior eficácia e investimento. No início do ano, o
orçamento para esse ministério não sofreu cortes com o
contingenciamento preventivo realizado em outras áreas, sinalizando
que o Presidente Lula, no tocante à reforma agrária, ao
desenvolvimento social e ao combate à tome, está determinado em
realizar um Governo efetivo em 2004.

Registro nossa alegria pelo fato de o Presidente, em uma decisão
acertada e feliz, escolher o ex-Prefeito Patrus Ananias, Deputado
Federal mais votado na história de Minas Gerais, para conduzir esse
ministério.

O ex-Prefeito, que teve em Belo Horizonte uma vitrine de políticas
sociais na área de assistência, segurança alimentar e outras, é a
pessoa talhada para esse cargo, por sua liderança política, por seu
compromisso e sensibilidade sociais e por sua capacidade de
articulação política, que vai além do próprio Partido dos
Trabalhadores. Portanto, uma decisão administrativa correta,
sintonizada com o que há de mais moderno no âmbito das políticas
públicas, do ponto de vista nacional e internacional. Uma escolha
política acertada, pois foi escolhida a pessoa certa, no lugar e na hora
certos.

Minas Gerais fica feliz por ter mais um mineiro ocupando um posto
estratégico no Governo Lula, juntamente com os outros mineiros, que,
com competência, com denodo e com esforço de todos os partidos e
em todos os ministérios comandados por este Estado, não se têm
furtado a essa interlocução permanente não só com o Brasil, mas
também com Minas Gerais.

Minas é um Estado política e economicamente importante e que
precisa, cada vez mais, fazer valer a sua força no cenário nacional.
Tenho certeza de que as realizações, o comportamento e a ação
administrativa e política do Ministro Patrus Ananias caminharão
exatamente no sentido de fortalecer as políticas públicas sociais no
Brasil e em Minas Gerais.
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Bom trabalho para todos nós em 2004 e que Deus ilumine a todos

nesses imensos desafios descortinados para todos nós. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
• Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, alguns

assuntos, nesse recesso, chamaram-nos a atenção. Um deles é a
questão do Distrito Industrial do Município de Itabirito, às margens da
Rodovia 040, sentido Belo Horizonte-Rio de Janeiro.

Acho interessante o fato de não se construir um distrito industrial,
que tem um tamanho específico, que produzirá e gerará empregos,
num país já num estado lamentável de recessão. Agora, destruir uma
reserva ambiental, que é o Capão Xavier, pode! Depois criticam
quando desço o "cacete" na Justiça deste Estado. Digo, em parte
dela, pois uma parte é safada, e a outra, acoberta os safados. Pode
até ser boa, mas acoberta. Eles mantêm a MBR cavando uma cratera,
destruindo o símbolo de Belo Horizonte, com a conivência da
Prefeitura. Isso porque o terreno onde se localiza o Capão Xavier é
dela. Embora um dos Prefeitos, o Patrus Ananias, tivesse a dignidade
de ressaltar a importância desse capão, os outros todos estão levando
de roldão essa questão e deixando acabar com o patrimônio do povo
belo-horizontino. Portanto, dois pesos e duas medidas para a mesma
situação.

Então, um distrito industrial, que não passa de 30.000m 2, não pode,
mas a devastação da serra do Curral, das nascentes e do
ecossistema naquela região, na reserva da APA-Sul, pode. Então,
trata-se de uma política de meio ambiente muito interessante,
principalmente com um Ministério Público como o nosso, sobre o qual
nem preciso repetir o que já falei daqui.

Um outro fato é a questão da Lei da Mordaça.
Sr. Presidente, venho aqui e bato de frente com o Ministério Público,

o Promotor, o Juiz e o Desembargador. Absolutamente nada calará a
minha boca. Na justiça, o único processo que há contra mim é o aceito
pelo Tribunal de Justiça e proposto pelo Ministério Público, servindo
de escudeiro de um Deputado nesta Casa. Aliás, não retiro o que já
disse: ele é amigo dos bandidos, dos Promotores Rodrigo Fonte Boa e
Leonardo Barbabella, de Ribeirão das Neves, e do Juiz Wenderson de
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Souza Lima, que tem um irmão traficante e liberta bandido o tempo
todo. Já os denunciei nesta Casa, além dos Desembargadores
Ximenes e o Biazutti, que concede sentença "nas coxas". E engraçado
como o PT quer pôr mordaça no Ministério Público em Brasília. Bato
de frente! Não estou nem aí! Vou bater mesmo! Acredito que essa
abertura do processo foi excelente, pois a porta que abre recebe muita
coisa de volta. Dentro do processo, tenho a possibilidade de mostrar
que o Tribunal de Justiça não poderá mais se calar. Nele enfiarei
todas as provas de corrupção. Ninguém me calará! A lei da mordaça
que o Tribunal de Justiça deseja implantar em cima de mim não me
calará. Tudo o que disse parte das provas do que cabia... Entraram
com um processo de código de ética, por falta de decoro parlamentar.
Dentro desta Casa acostei os processos e acostarei as provas dentro
do Tribunal de Justiça contra Juiz, Promotor e Desembargador. Brigar
é direito de qualquer um. No momento em que o Ministério Público
começa a pegar no pé do PT, vale a lei da mordaça, pois eles viraram
vidraça.

O outro projeto do PT que me chamou a atenção em Brasília foi o da
discriminação da droga. Como é que alguém deseja prender o
traficante e deixar o usuário usá-la, mas não vendê-la? O cara fabrica
cocaína no quintal? O miserável da periferia produz droga no seu
quintal? Não! Então, como pararão o tráfico de droga se o usuário não
é mais criminoso? Há algo estranho nisso. Acredito que o tal do
Valdomiro, do Rio, andou passando nessas paradas.

Sr. Presidente, em Porto Alegre havia a questão do Olívio Dutra, que
recebia dinheiro dos bicheiros. Vemos que, em Brasília, o jogo do
bicho é de um partido. Desejo saber se aqui também será entregue
por um partido ou se haverá divisão de território, comercializando as
apostas de bicho? Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, colegas Deputadas e

Deputados, parabenizo o Deputado André Quintão, que iniciou a
apresentação do centro de nossas atenções neste semestre. Ontem,
realizamos um seminário, que se realiza também hoje, da Bancada
dos Deputados Estaduais do PT, juntamente com a dos Deputados
Federais e a executiva estadual do partido, para promover um balanço
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do primeiro ano do Governo Lula, de suas perspectivas, de como
atuamos no exercício e na sustentação do Governo Lula e,
posteriormente, analisamos o Governo Aécio, ou seja, da nossa
intervenção enquanto oposição ao Governo na Assembléia Legislativa
e, finalmente, definimos as expectativas da nossa bancada para o ano
que vem.

Uma coisa é certa: nossa bancada não se pautou nem se pautará
em responder provocações. Esse não é nosso papel nem será nossa
tarefa nesta tribuna. Travaremos debates de alto nível, os quais
julgamos importantes, procurando produzir melhores alternativas para
o povo mineiro.

Em primeiro lugar, agradeço aos companheiros de bancada e à
Deputada Jô Moraes, e faço-o também, em nome da Vice-Líder, Maria
Tereza Lara, e do Deputado Chico Simões, a confiança em mim
depositada para que eu ainda permaneça na coordenação da
Liderança do PT neste ano. O trabalho que fizemos no ano passado
foi positivo, fruto, em especial, da unidade do partido em torno das
questões fundamentais.

Fazemos uma análise positiva do Governo Lula. Sabíamos que o
primeiro ano seria de grandes dificuldades. Cansei de dizer isso no
ano passado, pois as dificuldades viriam devido às conjunturas do
País, que sofria grande risco de isolamento externo, de inflação
altíssima e de desestabilização política e social. Foram tomadas
medidas necessárias para garantir a estabilidade, que o Governo
conquistou, e este ano já é apontado como o do crescimento
econômico e da geração de emprego e renda. A economia do Brasil
deverá seguir essa diretriz. Mas, durante o ano passado, não
poderíamos brincar com essa questão, e o Governo foi vitorioso.

Certamente agora, voltado para uma política de crescimento
econômico, o Governo terá melhores condições de coordenar o
trabalho de investimento na área social e na divisão de renda. Minas
Gerais foi agraciada pelo Presidente Lula com a escolha do Ministro
Patrus Ananias, que fará a coordenação dos programas sociais do
Governo Lula. As experiências que tivemos em Belo Horizonte
durante o Governo Patrus Ananias e que temos agora com Fernando
Pimentel e em várias Prefeituras poderão ser sintetizadas e
unificadas.
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O balanço e a perspectiva que fazemos são positivos. Nosso
partido sempre se pautou pela ética na política, e não será diferente
daqui para frente. O caso noticiado pela imprensa sobre o Sr.
Valdomiro Diniz merece nossa indignação e investigação, para que a
punição seja exemplar. Essa foi a ordem dada pelo Presidente Lula,
que demitiu o funcionário e ordenou apuração imediata,
diferentemente do passado, quando se jogava a poeira debaixo do
tapete. A demissão foi apenas a primeira medida tomada, mas foi
determinada à Polícia Federal, com acompanhamento do Ministério
Público e das forças políticas da sociedade, a averiguação desse
caso.

Portanto, de forma alguma deixaremos que isso passe impune. Esse
funcionário, indicado de terceiro ou quarto escalão, não pode deixar
de ser investigado. Que todos os laços existentes sejam vistos, a fim
de que a punição ocorra de forma exemplar. O Governo deve e vai
mostrar a diferença na forma de atuar, não permitindo que em seu
interior existam pessoas como essas, que se colocam no âmbito da
corrupção. Mesmo que isso não tenha ocorrido no Governo Lula,
queremos, sim, - e essa é a exigência do Presidente Lula - que a
apuração seja feita com todo o rigor.

Não poderia deixar de colocar essa questão: é uma tarefa que se
nos impõe. E óbvio que todas as investigações precisam ser feitas,
mas o PT, o nosso Governo não é de ingênuos. Também não
podemos permitir que, em vez de apurar, se transforme esse caso em
uma desestabilização política, econômica e social do nosso País, uma
vez que, ao contrário de ajudar no processo de investigação, teria
características de desestabilização social, o que não é o caso. A
exigência da apuração existirá. Assim sendo, mesmo setores da
Oposição têm tido o cuidado - e precisam ser aqui parabenizados - de
não transformar isso em uma disputa política mesquinha, visando
buscar a desestabilização de um Governo democraticamente eleito. E
evidente que não se pode exigir, como alguns membros da Oposição
vêm fazendo, uma ligação direta desse fato com o Ministro José
Dirceu, que é da confiança do PT e do Presidente Lula. Está claro que
esse sinal de igual não pode ser colocado. Não é possível responder
pela atuação desse personagem, que foi flagrado naquela posição
que todos repudiamos. Isso não pode ser feito como um sinal de
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igualdade, porque nada daquilo foi produzido no interior do atual
Governo. E preciso haver verificação, até mesmo na Loteria do Rio de
Janeiro. Essa investigação tem de chegar lá também.

Fica aí, mais uma vez, apontada a necessidade de modificações na
legislação eleitoral brasileira. A questão dos financiamentos das
campanhas, objeto de discussão no Congresso Nacional, precisa ser
apressada. E óbvio que as campanhas que são financiadas
individualmente, que permitem contribuições de empresários e
pessoas, fazem com que discrepâncias existam - como essa de um
funcionário que se disse representante de determinada campanha
para angariar fundo partidário. O financiamento público de campanha
precisa ser mais bem compreendido pela população brasileira, como
uma necessidade da moralização da disputa eleitoral, tanto do ponto
de vista de moralizar nossas instituições públicas, como de
democratizar o processo eleitoral, não permitindo abusos econômicos.
Essa adução precisa ser feita.

Nossa bancada no Senado ao ver que um número de Senadores já
assinou pela abertura de uma CPI e que o fato está vinculado à verba
de campanha, propôs que o escopo da CPI seja exatamente o
financiamento das campanhas de maneira geral, a fim de que, pelo
menos, sirva para a alteração da legislação eleitoral, que sabemos ser
importante para a moralização e a democratização.

Gostaria ainda de dizer que, além da discussão realizada pela
bancada, da avaliação do nosso Governo, das perspectivas positivas
que temos para o Brasil, nosso Governo estará apostando este ano e
investindo tudo no crescimento econômico do País, no
desenvolvimento sustentável e, portanto, na geração de emprego e
renda. Essa será a meta coordenada também para os investimentos
sociais pelo Ministro Patrus Ananias. Além disso, fizemos também
uma avaliação de nossa atuação como Oposição na Assembléia
Legislativa.

Fizemos oposição a um programa, na medida necessária.
Negociamos quando era possível negociar, como no caso da reforma
administrativa, que o Governador Aécio Neves enviou a esta Casa.
Retiramos dela aquilo que julgávamos prejudicial ao servidor público,
ou, pelo menos, o que conseguimos retirar, como a possibilidade da
perda da estabilidade - o que estava colocado no projeto inicial - a
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perda do regime jurídico único, a exigência da existência do plano
de carreira. Apresentamos emendas e fomos vitoriosos no processo
de negociação, melhorando essa reforma.

Mas fomos oposição também sem possibilidade de diálogo, não por
nossa causa, mas por causa do Governo, quando ele resolveu, apesar
de a reforma tributária estar sendo feita no âmbito nacional, realizar
um simples tarifaço como se reforma tributária fosse. Com  isso, infligiu
a nossa população um aumento de tarifa inusitado, para o qual não
cabe explicação, e que está sendo derrubado pela justiça, como já foi
no caso das taxas judiciais, e será, certamente, no caso das taxas de
segurança pública, do incêndio, primeiro, e o conjunto das taxas de
segurança pública, depois.

O próprio Supremo Tribunal Federal assim agiu no Pará e no Ceará:
no caso do Ceará, declarando que já havia jurisprudência do Pará
contra taxa de segurança pública, exatamente iguais a essas que a
Assembléia Legislativa aprovou. Portanto, essas taxas serão
derrubadas, o que mostra que estávamos corretos.

Não aceitamos a reclamação do Governador de que fizemos uma
oposição ferrenha. Foi uma oposição programática. Se havia uma
reforma tributária em curso, por que realizar aqui um tarifaço,
principalmente se várias reivindicações do Governador estavam sendo
acompanhadas nessa reforma? Foi uma oposição política, sustentada,
não com base no sectarismo, mas em uma análise que fazíamos nos
dois momentos distintos que aponto.

Agradeço aos companheiros de bancada pela confiança que
depositaram em mim para continuar, por mais este ano, na liderança
do PT, do Bloco PT-PCdoB. Espero, junto aos companheiros,
continuar com a unidade necessária para a ação coletiva de nossa
bancada.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* - Deputado Rogério
Correia, parabenizo a Bancada do PT e V. Exa. pela sua recondução,
uma vez que, com tanta serenidade, conduziu o partido como seu
Líder durante o ano de 2003. No entanto, discordo de V. Exa. quando
se refere à atitude do Governo Lula e do PT, quanto ao ato de
corrupção praticado por Valdomiro Diniz.

O Presidente Lula demitiu Valdomiro Diniz, o que não é o bastante,
porque a demissão é pena muito branda para um crime tão grave
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quanto o praticado. Houve o crime de corrupção ativa e corrupção
passiva, flagrados e gravados pelas câmaras, escandalizando a
comunidade brasileira, além do crime de fraude à licitação e crime de
abuso de poder. São vários os crimes a se apurarem. Se fosse um
cidadão comum, poderia haver uma pena branda, mas, como esse
não é o caso, justifica-se a instauração da comissão parlamentar de
inquérito. O Presidente Lula e o PT estão manobrando para que não
haja CPI, o que não vai ao encontro da ética que o PT prega em todo
o Brasil. Para ser coerente com os princípios de ética que o PT prega,
os membros do Congresso, os Deputados e os Senadores do PT
teriam de ser os primeiros a assinarem um pedido de CPI, em virtude
da conduta hedionda desse elemento, indicado pelo Ministro José
Dirceu, em todos os cargos que ele ocupou, inclusive morando no
apartamento desse Ministro, em Brasília.

Evidentemente, há necessidade de se ir fundo nessa questão,
porque é o povo brasileiro que exige. O Governo Lula, que se diz
pautar pelos princípios de ética, precisava ser o primeiro a proceder
dessa maneira.

V. Exa falou que em governos passados não se tomavam
providências como o Lula tomou; solicito que o Deputado cite um caso
em governos passados onde a pessoa foi flagrada em ato de
corrupção escandaloso como esse.

O Deputado Rogério Correia* - Agradeço o aparte de V. Exa. Quero
separar as questões para que fique bem claro. O que o Governo de
imediato poderia fazer é a demissão do funcionário. Em relação aos
outros crimes cometidos pelo Sr. Diniz, não é ao Lula que cabe o
dever de punir, mas à justiça. O que fez o Lula? Nomeou a Polícia
Federal e o Ministério para investigarem quais crimes foram
cometidos. E cabe à justiça condenar. O Presidente Lula não é Juiz.
Não pode julgar e colocar na cadeia o funcionário que fez aquilo.
Cabe-lhe apenas demitir.

Creio que a justiça chegará porque haverá por parte do Governo
todo apoio na apuração para que esse sujeito vá para a cadeia. Quem
sabe crime desse tipo seja exemplar para se ter alguém na cadeia, o
que não aconteceu em nenhum governo passado. Essa diferença
certamente virá.

O funcionário já foi demitido. Agora cabe juntar provas para que a
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justiça coloque na cadeia esse Sr. Valdomiro Diniz. Isso deve
acontecer porque as provas existirão. Amanhã mostrarei quantas CPIs
foram abafadas pelo Senador Eduardo Azeredo. E quantas CPIs esta
própria Assembléia Legislativa também não quis fazer? Muito
obrigado.

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

Deputadas, imprensa, público das galerias, TV Assembléia, pessoas
que nos vêem e funcionários da Casa. Estamos iniciando um novo
ano legislativo e gostaria de, primeiramente, desejar a todos os meus
colegas um frutífero trabalho parlamentar em benefício do nosso
querido povo mineiro, durante mais este ano legislativo, com altivez,
com dignidade, cidadania e vontade política de fazer acontecer o
melhor para o nosso Estado e para o nosso povo.

Como disse em meu último pronunciamento, no final de dezembro
de 2003, minha primeira meta a ser cumprida em 2004 seria e será a
discussão dos planos de carreira do funcionalismo público estadual,
enviados pelo Governador Aécio Neves a esta Casa Legislativa. Já
apresentei requerimentos solicitando a realização de fóruns técnicos
de debates que visam a ouvir todas as partes envolvidas,
representantes do funcionalismo público e do Governo, de modo a
alcançarem um objetivo comum, resguardando os direitos funcionais,
as conquistas já adquiridas e as futuras e a definição dos deveres,
entre outros.

O funcionalismo público é uma das classes mais importantes para o
desenvolvimento administrativo de Minas Gerais, e esses profissionais
são dignos de toda nossa atenção, nosso respeito, nosso empenho
por melhoria de suas classes. Os planos de carreira devem estar em
consonância com as propostas do Estado, mas também devem
atender as justas reivindicações dessa classe, já tão injustiçada, mas
que tem direito à esperança de um futuro melhor.

A harmonia entre o Executivo, o Legislativo e as classes funcionais
deve pautar a realização dos citados fóruns, onde serão discutidos os
planos de carreira da educação, do sistema estadual de saúde, do
Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e
Político-Institucionais, entre outros.
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Em minha vida pública, quando era Vereador, depois Prefeito de

Curvelo, e em meus mandatos neste parlamento, felizmente consegui,
por meio de persistente trabalho, entre muitas uma vitória inesquecível
e do conhecimento dos colegas: a volta da dignidade aos funcionários
da extinta Mina5CAIXA, resgatando-lhes direitos perdidos. Quero
concentrar agora meu trabalho na busca da justiça para o
funcionalismo público estadual, em parceria com o Governo, com esta
Casa, com os colegas parlamentares e com os próprios funcionários,
quando poderemos discutir e opinar para que o Estado faça e
sancione planos justos e adequados para todos.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Cumprimento-o pelo
pronunciamento realizado no primeiro dia deste ano Legislativo. V.
Exa., que é médico, tem, acima de tudo, a confiança do funcionalismo
público estadual, pois em sua vida parlamentar segurou com firmeza
essa bandeira. Basta ver o trabalho realizado para os ex-funcionários
da MinasCAIXA. Agora, retorna com essa bandeira, o que nos dá,
mais que uma garantia, a certeza de que a Assembléia Legislativa,
Casa da discussão do povo mineiro, estará atenta ao tema.

Esta Casa terá a oportunidade ímpar de discutir alguns planos de
carreira do Estado. Acompanhamos a luta dos professores pela
carreira, pela dignidade. Entretanto, é importante que não nos
restrinjamos à discussão do plano do magistério. O funcionário do
Estado que trabalha na saúde não tem nenhuma motivação para
permanecer na carreira. O salário inicial de um médico é de R$320,00,
ou seja, é praticamente impossível que alguém se prontifique a
exercer a profissão. O mesmo acontece com dentistas, psicólogos e
auxiliares de saúde. V. Exa. terá o nosso total e irrestrito apoio, mas é
importante que ergamos, com muita força, o plano de carreira do
funcionário da saúde, bem como o de outras categorias.
Especialmente nesse setor, há muitos anos não há concurso e sequer
estímulo para o exercício da profissão.

A discussão que começa amanhã terá nosso apoio. A bandeira de
V. Exa. contará com a força dos médicos Deputados Estaduais e de
toda a Assembléia Legislativa. Parabéns.

O Deputado Doutor Viana - Agradeço o aparte ao nobre colega. No
dia 11 de fevereiro, estive reunido com o Secretário de Planejamento
e Gestão, Dr. Antônio Anastasia, e ele achou relevante a discussão
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dos planos antes de sua aprovação. Também já estão cientes da
questão todos os Secretários envolvidos, para os quais encaminhei
ofícios em que informo minhas solicitações para a realização dos
fóruns em defesa do funcionalismo público estadual.

Também na reunião, solicitei ao Secretário que fosse avaliada a
possibilidade de analisar e colocar em dia os informativos
administrativos, os chamados lAs, por meio dos quais se apuram os
benefícios e os direitos dos professores da rede pública do Estado. O
atraso na apuração dos lAs está ocasionando sérios prejuízos aos
servidores, que, além de não receberem os seus benefícios na folha
de pagamento - devidamente inseridos no contracheque -, correm o
risco de, se aprovados, parte do valor transformar-se em verba retida.

Somente na Secretaria da Educação há mais de 100 mil lAs para
serem analisados soluções a serem encontradas. Apenas na Região
Metropolitana de Belo Horizonte existem 27 mil boletins informativos,
que poderão se traduzir em benefícios aos servidores parados na
longa fila de espera.

Dessa forma, sugerimos seja criada uma equipe especial de
servidores para, exclusivamente, analisar e solucionar as questões
relativas aos informativos administrativos dos funcionários da
educação de Minas Gerais.

Quero também cumprimentar e parabenizar o Presidente desta
Assembléia Legislativa, Deputado Mauri Torres, e a Mesa Diretora
pelas reuniões que vêm realizando com os Deputados e os
representantes dos funcionários desta Casa, objetivando solucionar o
pagamento das perdas salariais decorrentes da chamada URV. Aliás,
em dezembro de 2003, estive reunido com o Presidente, que sinalizou
a sua intenção de, o mais rápido possível, estabelecer programa e
cronograma de pagamento. Soube que o Presidente, na última
reunião com os funcionários, comprometeu-se a pedir a realização
dos cálculos, a fim de atualizá-los e fazer os acertos devidos. Fico
muito feliz com essa ação, até mesmo porque, como muitos
funcionários podem atestar, há mais de dois anos venho emitindo
parecer sempre favorável a esse pagamento, por reconhecê-lo justo.
"O que é de direito deve ser reconhecido".

Todos os funcionários desta Assembléia Legislativa têm grande
mérito, e tal fato deve ser sempre lembrado desta tribuna.
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Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar a Escola do

Legislativo e a TV Assembléia, que são modelos para todo o País, na
divulgação dos trabalhos do Legislativo mineiro.

Finalizando a minha fala, quero mais uma vez alertar os órgãos de
segurança sobre a questão rodoviária, principalmente no que se refere
à BR-135, rodovia que vem se constituindo em um rosário de
reclamações, em decorrência do estado de calamidade em que se
encontra. A cada dia, sua situação está pior, trazendo insegurança às
pessoas que trafegam nessa importante BR, que vai do
entroncamento da BR-040, em Curvelo, até o Norte de Minas, ligando
praticamente Minas Gerais à Bahia. O número de acidentes nessa
rodovia é crescente, vitimando as pessoas que ali transitam e que
necessitam de segurança, uma vez que pagam seus impostos.
Infelizmente, a demora vem causando esses transtornos que
presenciamos e dos quais tomamos conhecimento.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Doutor
Viana, demais Deputados desta Casa, gostaria primeiramente de
agradecer a V. Exa. o aparte, que será breve. Quero apenas reforçar
o que V. Exa. disse há pouco em relação à reposição salarial
decorrente da URV de 1994 dos servidores desta Assembléia
Legislativa. V. Exa. participou de uma primeira conversa do Partido da
Frente Liberal, o nosso PFL, quando os cinco Deputados do partido
deixaram claro sua posição - e venho a público dizer isso - que é, na
verdade, a mesma dos funcionários desta Casa. Precisamos resolver
o problema e encontrar uma solução para que o pagamento seja feito.

Temos um discurso responsável. Estamos cientes de que o valor é
alto e de que não dá para fazer o pagamento em uma única parcela,
em um único mês. Espero que uma solução seja apresentada aos
servidores, contemplando-os. Essa é a vontade do PFL, e acredito
que de toda esta Casa.

Parabenizo V. Exa. O PFL estará ao lado dos servidores na luta pela
URV. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Como membro do PFL, reafirmo o que
V. Exa. acaba de falar, ou seja, essa foi uma decisão da bancada,
desde o ano passado. Deixamos esses assuntos para a reflexão dos
Deputados, tendo em vista a importância de todos. Com a
sensibilidade de V. Exa., tenho certeza de que teremos um ano
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proveitoso. O mesmo desejo à imprensa e aos funcionários dos
gabinetes e de carreira da Assembléia. Que tenhamos um ano
proveitoso, profícuo, de trabalhos e conquistas em benefício do nosso
povo e do nosso Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
• Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, Srs. Deputados. De

maneira especial, saúdo os Deputados do Bloco PT-PCdoB.
Realizamos ontem importante seminário de avaliação dos nossos

trabalhos em 2003, em conjunto com a bancada federal e com a
executiva do PT. Tivemos a honra de contar com a presença do
Ministro Patrus Ananias. Temos muito orgulho por Minas Gerais ceder
um nome dessa envergadura para fazer parte de um ministério tão
importante do Governo Federal. Patrus Ananias foi o Deputado
Federal mais votado da história de Minas Gerais, com mais de 500 mil
votos. E um orgulho para todos os mineiros. Com certeza, Minas e o
Brasil ganharão muito com a presença de Patrus, com sua
sensibilidade e grande experiência à frente da Prefeitura de Belo
Horizonte. Deu exemplos para isso, e tenho certeza de que fará um
belíssimo trabalho.

Mais uma vez cobro um posicionamento do Governador Aécio
Neves, pois não podemos aceitar tamanhas aberrações e absurdos
nem conviver com eles. Em 1 0f1/2003, fui à posse do Governador e
entreguei-lhe várias reivindicações referentes à educação. Foram as
primeiras reivindicações que o Governo Aécio Neves recebeu em
mãos. Em 2 de janeiro, entreguei as mesmas reivindicações nas mãos
da Secretária da Educação.

Havia uma resolução do ex-Governador Itamar Franco proibindo a
quem tem mais de 18 anos o acesso ao ensino regular nas escolas do
Estado. A prática continuou no decorrer do Governo Aécio Neves.

Convocamos a Secretária, que veio e participou da audiência
pública da Comissão de Educação. A Subsecretária também esteve
presente e garantiu-nos que revogaria a resolução, para que todos os
jovens tivessem acesso à escola. Publicamente cobro da direção e do
Líder desta Casa uma intervenção junto ao Governador e à Secretária
da Educação, para que essa resolução seja revogada em caráter
imediato.
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E o jovem que demorou a entrar no ensino por uma série de
motivos e que, com muito sacrifício, consegue terminar o 1° grau não
pode continuar o 21 grau nas escolas públicas, só pode fazê-lo no
ensino à distância.

Agora há o programa de alfabetização do Governo Federal. Só em
Uberlândia e em Araguari estão inscritas 2 mil pessoas. Essas
pessoas irão alfabetizar-se, aprender as primeiras letras, com muita
dificuldade e sacrifício, uma vez que têm idade entre 40 e 60 anos;
terminarão o 1 0 grau, mas, quando quiserem matricular-se no ensino
médio, não poderão, pois o Governador e a Secretaria da Educação
não permitem que alguém com mais de 18 anos estude. Isso é uma
aberração. Não podemos aceitar essa situação.

Conclamo os Deputados da base do Governo a intervirem junto à
Secretária, que já deu sua palavra nas comissões. Infelizmente, não a
está cumprindo.

Outro assunto importante refere-se a um fato que me deixa muito
indignado. Diz-se que Minas Gerais é o primeiro Estado a colocar na
escola as crianças com idade de 6 anos. Isso é um absurdo, uma
enganação. Estão pensando que a população não tem conhecimento
dos fatos. E preciso fazer um debate. Estamos fazendo um estudo do
número de alunos realmente matriculados.

Com a municipalização do ensino, a maioria das escolas estaduais
ficou sob a responsabilidade das Prefeituras. Assim, temos
pouquíssimas escolas de ensino fundamental, de P a 4 séries, da
rede estadual, sendo que o projeto aprovado nesta Casa refere-se à
rede estadual.

O Governador pegou algumas escolas-piloto e fez o cadastramento.
As crianças foram matriculadas e, agora, está divulgando que essa é
uma prática em todo o Estado. Isso não é verdade. O programa está
sendo desenvolvido apenas em algumas cidades do Estado, sendo
que em algumas a responsabilidade é do Prefeito. E demagogia falar
que Minas Gerais é o único Estado em que todas as crianças se
matriculam.

No programa de TV do PSDB divulgaram que foram feitas 359 mil
matrículas. Entretanto, segundo o material que saiu no "Estado de
Minas" e no diário oficial, são 100 mil crianças matriculadas. Sabemos
que a maioria delas estão sob a responsabilidade dos Prefeitos
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Municipais e precisamos deixar claro para toda população a prática
do Governo Aécio Neves, que é um Governo virtual. Ele usa muita
divulgação e publicidade, tentando ludibriar, de certa forma, a
população, e, como parlamentares, temos o compromisso sério de
esclarecê-la.

Outro exemplo da situação é o Programa Primeiro Emprego. Há
apenas R$50.000,00 no orçamento para o ano de 2004, para contratar
200 jovens. O programa do Governo Federal tem uma verba de
R$260.000.000,00 para contratar 900 mil jovens e garante-lhes todos
os direitos trabalhistas, como carteira assinada. Já o programa do
Estado garante apenas um estágio, que não tinha garantias nem o
seguro contra acidentes. Se um jovem sofresse algum acidente de
trabalho, poderia ficar o resto da vida mutilado. Felizmente,
conseguimos fazer modificações significativas.

Sr. Presidente, aprovamos o Programa Primeiro Emprego, e a
Assembléia Legislativa teria um de seus membros no grupo técnico,
para acompanhar a sua implementação. Tive muita felicidade - e
agradeço ao Presidente desta Casa - de ter sido indicado para tal,
mas até hoje, infelizmente, não recebi nenhum convite para participar
de nenhuma reunião a fim de discutir a implantação do programa no
Estado. Portanto, o Governo está passando por cima de uma lei
estadual e da Assembléia Legislativa. Compareci a uma audiência,
mas não fui convidado para nenhuma reunião objetiva. Muito
obrigado.

r Parte (Ordem do Dia)
V Fase

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

destinada a esta parte, a Presidência passa à 2a Parte da reunião,
com a V Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

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 2.173 a 2.175/2004, da Comissão de Segurança

rÃ
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Pública; 2.176 a 2.179/2004, da Comissão de Direitos Humanos, e
2.180/2004, da Comissão do Trabalho. 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 Especial da Cafeicultura
Mineira - informando o final dos seus trabalhos (Ciente. Publique-se.)
e encaminhando o seguinte relatório final:
RELATORIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DA CAFEICULTURA

MINEIRA
Sumário
1 - Introdução
1.1 -Antecedentes
1.2 - Objetivos específicos
2 - Desenvolvimento dos trabalhos
3 - A cadeia de produção de café
3.1 - Breve histórico do café
3.2 - Cenário da cafeicultura
3.2.1 -Importância do café
3.2.2 - Panorama do café em Minas Gerais
3.2.3 - Evolução da distribuição espacial do café em Minas Gerais -

1990-2001
3.2.4 - Panorama do café no Brasil
3.2.5 - Principais países produtores
3.2.6 - Crescimento da população mundial e consumo "per capita"

de café
3.2.7 - Produção, consumo e exportação
3.3 - Características da cultura cafeeira e sua interferência nos

preços
3.4 - Uma visão do mercado mundial do café
3.5 - A qualidade do café torrado e moído
3.6 - Custos de produção e a perda de renda da cafeicultura

brasileira
3.7 - Outros dados
4 - Conclusões
5- Recomendações
5.1 - A Bancada do Café no Congresso Nacional
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5.2 - Ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
5.3 - Ao Ministério da Fazenda e ao Banco Central
5.4 - Ao Ministério das Relações Exteriores
5.5 - A Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e do

Emprego, à FETAEMG e à FAEMG
5.6 - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
5.7 - A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
5.8 - A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Anexo 1 - Projetos de lei e requerimentos
Anexo 2 - Relação de documentos recebidos
Anexo 3- Relação de requerimentos aprovados durante as reuniões

da Comissão
1 - Introdução
1.1 - Antecedentes
A requerimento dos Deputados Paulo Piau, Dalmo Ribeiro Silva,

Domingos Sávio e outros, esta Comissão Especial foi instituída com o
objetivo de, no prazo de 60 dias, proceder a estudos sobre a situação
da cafeicultura em Minas Gerais. Compuseram a Comissão, como
membros efetivos, os Deputados Paulo Piau, Presidente; Laudelino
Augusto, Vice-Presidente; Dalmo Ribeiro Silva, relator; José Henrique
e Luiz Humberto Carneiro. Como suplentes, foram designados os
Deputados Biel Rocha, Gil Pereira, Ivair Nogueira, Sebastião Helvécio
e Zé Maia.

A Comissão foi instalada em 919/2003, com a eleição do Presidente,
do Vice-Presidente e a indicação do relator. Na reunião do dia
16/10/2003, foi aprovado requerimento em que se solicitava a
prorrogação do prazo por 30 dias para a conclusão dos trabalhos.

1.2 - Objetivos específicos
Para atingir seu objetivo, a Comissão buscou:
entender a situação da cafeicultura mineira em seu conjunto e sua

inserção no cenário nacional e internacional;
colher subsídios para a elaboração de uma Política Estadual do

Café, a partir de depoimentos de lideranças de todos os segmentos da
cadeia de produção do café;

identificar pontos críticos da cadeia de produção do café que exijam
providências ou gestões imediatas;
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identificar soluções estratégicas para o sucesso da cafeicultura
mineira.

2 - Desenvolvimento dos trabalhos
Tendo em vista a grande variedade e a complexidade dos aspectos

relacionados à cafeicultura, a Comissão aprovou uma pauta de
reuniões que permitiu a participação de representantes dos diversos
segmentos da cadeia do café, como produtores, trabalhadores,
cooperativas, sindicatos, órgãos governamentais de pesquisa,
fiscalização e assistência técnica, universidades, agentes financeiros,
indústrias, exportadores, entidades de classe, etc. Considerando-se a
especificidade dos temas e a necessidade de serem conduzidos
debates técnicos, decidiu-se que alguns órgãos e entidades deveriam
ter assento permanente em todas as reuniões. Com esse propósito,
foram convidadas as seguintes instituições:

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
SEAPA; Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE
-; Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG -;
Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas
Gerais - FETAEMG; Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais - FIEMG -; Universidade Federal do Estado de Minas Gerais -
UFMG -; Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos - SMEA -;
Sindicato da Indústria de Café do Estado de Minas Gerais -
SINDICAFÉ.

Além desses colaboradores permanentes, outras entidades foram
convidadas para reuniões determinadas, de acordo com o assunto a
ser discutido. Dessa forma, foram realizadas nove reuniões ordinárias
nas dependências da ALMG, quatro audiências públicas em regiões
produtoras de café do Estado e uma reunião especial no Plenário da
Assembléia, cujos temas, datas e respectivos participantes são
listados a seguir:

Reuniões ordinárias na ALMG
18/9/2003 - Panorama da cafeicultura mineira
Participantes: Célio Gomes Floriani, Presidente da Companhia de

Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG; Alberto
Martins Resende, professor da Universidade Federal de Viçosa - UFV
-; Rubens José Guimarães, professor da Universidade Federal de
Lavras - UFLA -; Marcos Antônio Fabri Júnior, representante da
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EMATER-MG; Rodrigo de Almeida Pontes, Presidente da SMEA;
João Roberto Puliti, Presidente da Comissão de Café da CNA e
Diretor da FAEMG.

25/9/2003 - Tecnologia de produção
Assuntos discutidos:
tecnologia da cadeia de produção de café, até o momento da

colheita;
situação da cafeicultura mineira em comparação com a dos

demais Estados da Federação e com a de outros países produtores
de café;

avanços tecnológicos, facilidades e dificuldades para sua
aplicação;

níveis de produtividade, ciclos de produção e qualidade do café
colhido.

Participantes: Antônio de Pádua Nacif, Gerente-Geral da
EMBRAPA-Café -; Baldonedo Arthur Napoleão, Presidente da
EPAMIG -; Antônio Nazareno Guimarães Mendes, Vice-Reitor da
UFLA -; José Edgar Pinto Paiva, Presidente da COPAMIG -; João
Roberto Puliti, Presidente da Comissão de Café da CNA e Diretor da
FAEMG -; Célio Gomes Floriani, Presidente da CASEMG -; Rodrigo
de Almeida Pontes, Presidente da SMEA -; Marcelo Franco, Assessor
Técnico da EMATER -; Carlos Alberto Gonçalves, professor da área
de mercadologia e estratégia do CEPEAD-UFMG.

2/10/2003 - Tecnologia de agregação de valor
Assuntos discutidos:
práticas de beneficiamento, armazenamento e processamento

do café utilizadas em Minas, em comparação com as utilizadas no
Brasil e no mundo;

influência do processamento na qualidade da bebida, de grãos
pretos, verdes e ardidos (PVA);

qualidade do grão recebido pela indústria, histórico e sistemas
de avaliação dessa qualidade;

tecnologia de torrefação, moagem, produção de café solúvel,
derivados do café, embalagem e acondicionamento;

certificação de origem e qualidade.
Participantes: Antônio de Pádua Nacif, Gerente-Geral da

EMBRAPA-Café -; Paulo Gontijo Guimarães, pesquisador da EPAMIG
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-; Eugênia Azevedo Vargas, responsável técnica pelo Laboratório de
Micotoxinas do Ministério da Agricultura em Minas Gerais; Flávio
Meira Borém, Coordenador do Centro de Estudos de Café da UFLA -;
Almir José da Silva Filho, Presidente do SINDICAFE -; Carlos
Barcelos Costa, Diretor do SINDICAFE -; Rodrigo de Almeida Pontes,
Presidente da SMEA -; Carlos Alberto Gonçalves, professor da área
de mercadologia e estratégia do CEPEAD-UFMG -; Marcelo de Pádua
Felipe, coordenador técnico da EMATER-MG.

9/10/2003 - Financiamento da cadeia de produção
Assuntos discutidos:
crédito agrícola para a produção primária, financiamento da

colheita e da comercialização;
financiamento de longo prazo para produção e infra-estrutura;
política de preços mínimos: histórico e perspectivas;
formação de estoques reguladores e compra antecipada da

produção;
fundos para financiamento da cadeia produtiva do café;
Consórcio Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Café:

estrutura, funcionamento, histórico e perspectivas;
seguro agrícola para a produção de café.
Participantes: Claudio de Souza Diniz, Gerente do

departamento Rural Agroindustrial do BDMG -; Milton Luziano dos
Santos, Superintendente estadual do Banco do Brasil em Minas
Gerais -; Fernando de Castro Santos, Superintendente regional da
CONAB em Minas Gerais -; Baldonedo Arthur Napoleão, Presidente
da EPAMIG -; Almir José da Silva Filho, Diretor-Presidente do
SINDICAFE-MG -; Alberto Ferreira, Vice-Presidente da Crediminas;
Marcelo de Pádua Felipe, Coordenador técnico da EMATER-MG -;
Carlos Alberto Gonçalves, professor da área de mercadologia e
estratégia do CEPEAD-UFMG -; Rodrigo de Almeida Pontes,
Presidente da SMEA -; Rômulo Luiz Campos, assessor da FETAEMG
-; João Roberto Puliti, Presidente da Comissão de Café da CNA e
Diretor da FAEMG -; Célio Gomes Floriani, Presidente da CASEMG -;
João Nelson Gonçalves Rios, Coordenador de Agroqualidade do IMA
e Secretário Executivo do Certicafé; Sérgio Cotrim D'Alessandro e
Mauro Luis Heringer, respectivamente, Presidente e Diretor Comercial
da Associação de Cafés Especiais de Minas Gerais.
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16/10/2003 - Tributação
Assuntos discutidos:
tributos e carga tributária sobre a cadeia produtiva do café;
reflexos da Reforma Tributária na cafeicultura de Minas Gerais;
incentivos fiscais na história do café e a situação atual;
Estados vizinhos e tributação da cadeia produtiva do café em

Minas Gerais;
fiscalização tributária;
informalidade do setor cafeeiro;
retorno, em benefícios, da arrecadação gerada pelo café;
diferimento de ICMS para o café;
relação tributária entre o agricultor e o exportador.
Participantes: Sara Costa Felix Teixeira, assessora da

Superintendência de Legislação Tributária da SEF; Orlando Carlos
Editore, Diretor-Superintendente da Cooparaiso Ltda.; Carlos Alberto
Paulino da Costa, Presidente da Cooxupé; Antônio Carlos Oliveira
Martins, Diretor administrativo da Cooxupé; Marcelo Jabour, advogado
da Cooxupé; Cleber Marques de Paiva, Presidente do Centro de
Comércio do Café de Minas Gerais - CCCMG -; Marcelo Braga,
Secretário Executivo do CCCMG -; Emane de Oliveira, Diretor do
CCCMG -; Rodrigo de Almeida Pontes, Presidente da SMEA -; Carlos
Alberto Gonçalves, professor da área de mercadologia e estratégia do
CEPEAD-UFMG -; Almir José da Silva Filho, Presidente do Sindicafé-
MG, representando a FIEMG.

23110/2003 - Mercado: qualidade e demanda
Assuntos discutidos:
evolução do consumo de café no Brasil e no mundo;
papel da indústria na expansão dos mercados;
o que exportar?;
políticas de estoques reguladores;
exigências do mercado consumidor;
distribuição do lucro na cadeia de produção do café;
mercado externo e suas barreiras de entrada;
preços ao consumidor;
fiscalização da qualidade do produto ofertado;
consumidor e as fraudes no café;
papel da indústria na qualidade do produto;
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outros tópicos atinentes ao tema.
Participantes: João Roberto Puliti, Presidente da Comissão de Café

da CNA e diretor da FAEMG; Oswaldo Henrique Paiva Ribeiro,
Presidente da Cooperativa de Cafeicultores da Zona de Varginha
Ltda.; Ruy Barreto, Diretor-Presidente do Café Solúvel Brasília SA;
Américo Sato, investidor e diretor da CBBS - Central de Blendagens;
Carlos Alberto Gonçalves, professor da área de mercadologia e
estratégia do CEPEAD-UFMG; Rodrigo de Almeida Pontes, presidente
da SMEA; João Nelson Gonçalves Rios, Coordenador de
Agroqualidade do IMA e Secretário Executivo do Certicafé; Marcelo de
Pádua Felipe, Coordenador Técnico da EMATER-MG; José Alberto de
Alvím Braga, assessor do Coordenador do PROCON Estadual; Alberto
Diniz, gerente de operações da CONAB.

30/10/2003 - Cafés especiais
Assuntos discutidos:
produção de cafés especiais - produtor indústria e comércio;
café orgânico - mercado, certificação de qualidade e origem;
a certificação do café convencional;
participação dos cafés especiais no mercado;
custo de produção e processamento: especiais X convencionais;
outros tópicos atinentes ao tema.
Participantes: Sérgio Cotrim D'Alessandro, Diretor-Presidente da

Associação de Cafés Especiais de Minas Gerais; Vanúzia Nogueira,
Consultora da COOCATREL; Rogério Daros, membro da ACOB e
produtor de café orgânico da Fazenda da Cachoeira, de Santo Antônio
do Amparo; João Nelson Gonçalves Rios, Coordenador de
Agroqualidade do IMA e Secretário Executivo do Certicafé; Paulo Lima
Pôgas, representante do Centro de Assessoria Sapucaí; José Alberto
de Alvím Braga, assessor do secretário executivo do PROCON-
Estadual; Rodrigo de Almeida Pontes, Presidente da SMEA; Carlos
Alberto Gonçalves, professor da área de mercadologia e estratégia do
CEPEAD-UFMG; Marcelo de Pádua Felipe, Coordenador Técnico da
EMATER-MG; Célio Gomes Floriani, Presidente da CASEMG.

6/11/2003 - Questões trabalhistas do café? Organização e gestão
social da cafeicultura

Assuntos discutidos:
organização da produção e gestão social da cafeicultura;

Wj
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papel do sindicato na organização da produção;
cooperativismo de produção e mercado do café;
federações e a organização estratégica do setor cafeeiro;
cooperativas de crédito e financiamento da produção;
questões trabalhistas relativas à atividade cafeeira;
cooperativas de trabalho, relação entre a mão-de-obra e

competitividade da cafeicultura;
sazonalidade e demanda de mão-de-obra no setor;
mecanização e questão social da mão-de-obra;
relação entre a informalidade e mercado formal de mão-de-obra;
família na lavoura;
passivo trabalhista da cafeicultura mineira;
outros assuntos referentes aos temas.
Participantes: Carlos Alberto Menezes de Calazans, Delegado

Regional do Ministério do Trabalho em Minas Gerais; Narcélio Mendes
Ferreira, Presidente da Associação dos Cafeicultores da Região de
Caratinga; Pedro Hartung, Diretor Técnico do IMA; Valdicele Fátima
Ferreira, Assessora Jurídica da FETAEMG; Nilva Martins de Queirós,
Gerente Jurídica da COOXUPE; José Roberto Rodrigues Vieira,
Gerente de Recursos Humanos da COOXUPE; Maurício Landi

• Pereira, gerente de marketing e relações, institucionais da
COOPARAISO; João Roberto, Presidente da Comissão de Café da
CNA e Diretor da FAEMG; Rodrigo de Almeida Pontes, Presidente da
.SMEA; João Nélson Gonçalves Rios, Coordenador de Agroqualidade
do IMA e secretário executivo do Certicafé; Carlos Alberto Gonçalves,
• professor da área de mercadologia e estratégia do CEPEAD-UFMG;

José Maria Verdugo, representante da EMATER.
13/11/2003 - Marketing e consumo
Assuntos discutidos:
marketing institucional do café do Brasil;

• participação da rede de supermercados no marketing e no consumo
de café;

imagem do café na sociedade, em especial entre os jovens;
dinâmica do consumo de café "per capita" no Brasil e no mundo;
o consumo de café - mitos e verdades;
fraudes no pó de café no mercado interno e mecanismos de defesa

do consumidor;
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produtos derivados do café e seu potencial de mercado;
popularização do uso do café;
responsabilidade da indústria no marketing do café;
outros assuntos referentes ao tema.
Participantes: João Roberto Puliti, Presidente da Comissão de Café

da CNA e Diretor da FAEMG; João Nelson Gonçalves Rios,
Coordenador de Agroqualidade do IMA e Secretário Executivo do
Certicafé; Almir José da Silva Filho, Diretor-Presidente do
SINDICAFE; Carlos Barcelos Costa, representante da FIEMG; José
Alberto de Alvim Braga, assessor do Secretário Executivo do
PROCON Estadual; Rodrigo de Almeida Pontes, Presidente da SMEA;
Carlos Alberto Gonçalves, professor da área de mercadologia e
estratégia do CEPEAD-UFMG; Marcelo de Pádua Felipe,
Coordenador Técnico da EMATER-MG; Maria do Céo Paixão
Kupidlowski, Presidente do Movimento das Donas de Casa e do
Contribuinte; Fábio Reis e Juliano Moreira Reis, proprietários da
Fazenda do Salto.

20/11/2003 - Reunião especial no Plenário da ALMG
Assunto:
Apresentação, pelo relator, das propostas e recomendações básicas

da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, para apreciação dos
convidados e recebimento de sugestões.

Convidados: João Vicente Diniz, Delegado Federal da Agricultura do
Estado de Minas Gerais, representando o Ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues; Deputado Federal
Odelmo Leão Carneiro Sobrinho, Secretário de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais; Deputado Federal Carlos
Meles; Deputado Federal Mário Heringer; Ajalmar Silva, Prefeito
Municipal de Monte Carmelo; João Roberto Puliti, Presidente da
Comissão de Café da CNA e Diretor da FAEMG; Oswaldo Henrique
Paiva Ribeiro, Presidente do Conselho Nacional do Café e Presidente
da Cooperativa dos Cafeicultores de Varginha; Carlos Barcelos Costa,
Vice-Presidente do Sindicato da Indústria de Café; Ronaldo Ernesto
Scucato, Presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do
Estado de Minas Gerais - OCEMG -; Alberto Ferreira, Vice-Presidente
da Cooperativa de Crédito Rural de Minas Gerais - CREDIMINAS -;
João Nelson Gonçalves Rios, Coordenador de Agroqualidade do IMA
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e Secretário Executivo do Certicafé; Marcelo de Pádua Felipe,
Coordenador Técnico da EMATER-MG; Rodrigo de Almeida Pontes,
Presidente da SMEA; Carlos Alberto Gonçalves, professor da área de
mercadologia e estratégia do CEPEAD-UFMG; Cooperativas,
associações e produtores de café de várias regiões do Estado de
Minas Gerais.

Audiências públicas no interior do Estado
Foram realizadas quatro audiências públicas em regiões produtoras

de café, nas quais foram discutidas as suas características e
problemas específicos.

• E importante ressaltar que todas as reuniões caracterizaram-se pelo
i•amplo debate dos temas e intensa participação dos produtores (400
participantes, em média) com riqueza de informações e
esclarecimentos que se revelaram de extrema valia para a elaboração
deste relatório. Esclarecemos que algumas instituições, além de

• comparecerem aos debates, apresentaram propostas escritas à
Comissão. A relação desses documentos integra o relatório (Anexo II).

13/10/2003 - Sul de Minas - Machado
Expositores: Ivan Franco Caixeta, Presidente da ACOB - Associação

de Cafeicultura Orgânica do Brasil; Sérgio Pedini, Secretário
Executivo da ACOB e Presidente da Certificadora Sapucaí de
Produtos Orgânicos; Luiz Adalto de Oliveira, Presidente da
Associação dos Pequenos Produtores de Poço Fundo e Região;
Cristiano Carvalho Ottoni, Diretor da Bourbon Speciality Coffees Ltda.;
Gilson Ximenes de Abreu, membro do Conselho Nacional do Café;
Breno Pereira Mesquita, Presidente da Cooperativa Mineira de
Cafeicultores.

27/10/2003 - Triângulo e Alto Paranaíba - Monte Carmelo
Expositores: Walter Toshio Nishioka, Diretor-Superintendente da

Cooperativa Agrícola de Monte Carmelo - COOPERMONTE - e
Presidente da Associação Comercial de Monte Carmelo; Francisco
Sérgio de Assis, Presidente da Associação dos Cafeicultores da
Região de Monte Carmelo - AMOCA -; José Carlos Siqueira Mundim,
Presidente do Sindicato Rural de Monte Carmelo; Antônio Reinaldo
Caetano, Presidente da Associação dos Cafeicultores de Araguari -
ACA -; Wilson José de Oliveira, Presidente da Associação dos
Cafeicultores da Região de Patrocínio - ACARPA -; Régis Damásio
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Sales, Gerente da Cooperativa Regional dos Cafeicultores em
Gaxupé - COOXUPE - Núcleo Monte Carmelo; Antônio Carlos
Cardoso Nunes, sócio-gerente do Café Três irmãos Ltda.

10/11/2003 - Vaie do Jequitinhonha - Capelinha
Expositores: João Roberto Puliti, Presidente da Comissão de Café

da CNA e Diretor da FAEMG; Rodrigo de Almeida Pontes, Presidente
da SMEA; João Nélson Gnçalves Rios, Coordenador de
Agroqualidade do IMA e Secretário Executivo do Certicafé; Gelson
Cordeiro de Oliveira, Prefeito de Capelinha; Edaílton Antônio Godinho
Pimenta, Prefeito de Angelândia; Edeltônio Gomes Vitor, Presidente
da Câmara Municipal de Capelinha; José Antônio Alves Souza,
Vereador de Capelinha; José da Consolação Caldeira, representante
dos cafeicultores de Capelinha e região; Sérgio Meireiles Filho,
cafeicultor de Capelinha; Murilo Horta Barbosa, Presidente do
Sindicato dos Produtores Rurais de Capelinha; lesser Cunha Lauar,
Presidente da CREDICAP e membro do Conselho de Administração
da CREDiMINAS; Maria Conceição Vieira, Vice-Prefeita de Capelinha.

18/11/2003 - Zona da Mata - Manhuaçu
Expositores: Srs. Mário Assad, Prefeito Municipal de Manhuaçu;

Luciano Piovesan, Secretário de Agricultura e Meio Ambiente de
Viçosa; Paulo Roberto Vieira, engenheiro agrônomo da EMATER-MG;
Fernando Romeiro Cerqueira, Diretor da Cooperativa dos
Cafeicultores de Lajinha; Narcélio Mendes Ferreira, Presidente da
Associação de Cafeicultores da Região de Caratinga; Sérgio Cotrim
d'Alessandro, Presidente da Associação de Cafés Especiais de Minas
Gerais; José Fialho Sobrinho, produtor de referência da Zona da Mata;
Lino Costa e Silva, Presidente do Sindicato de Produtores Rurais de
Manhuaçu; Sra. Aurineide Rodrigues Pereira, representante da
FETAEMG de Manhuaçu; Srs. João Roberto Puliti, Presidente da
Comissão de Café da CNA e Diretor da FAEMG; Marcelo de Pádua
Felipe, Coordenador Técnico da EMATER-MG; João Nélson
Gonçalves Rios, Coordenador de Agroqualidade do IMA e Secretário
Executivo do CERTICAFE.

3 - A cadeia de produção de café
3.1 - Breve histórico do café
O cafeeiro é uma planta arbustiva de espécies e portes variados. Os

estudiosos afirmam que essa planta é originária da Etiópia, país

Mim
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situado no nordeste da África, e foi levada para a península Arábica,
local a partir de onde se deu a expansão de seu cultivo para diversos
outros países.

As primeiras mudas e sementes de café chegaram ao Brasil através
da Guiana Francesa e foram cultivadas no Estado do Pará em 1727.
No ano seguinte, iniciou-se também a sua plantação no Maranhão, e
daí seu cultivo se irradiou, em pequenas plantações, para outros
Estados do Nordeste, tendo chegado à Bahia em 1770. Em 1774, o
Desembargador João Alberto Castelo Branco levou algumas
sementes de café do Maranhão para o Rio de Janeiro, as quais foram
plantadas no Convento dos Barbadinhos. Das pequenas plantações
nas proximidades da Corte, os cafezais foram ampliando-se e, em
1825, já ocupavam grandes faixas do vale do rio Paraíba do Sul. A
partir de então, iniciou-se o fabuloso processo de desenvolvimento da
cafeicultura brasileira, com a sua expansão para os Estados de São
Paulo, Minas Gerais, Paraná e Espírito Santo.

A história recente da cafeicultura mineira se confunde com a da
cafeicultura nacional e internacional. Já estabelecido como grande
gerador de riquezas, o café, a partir do início do séc. XX, passou por
várias intervenções do Governo e reveses de mercado. O depoimento
dado a esta Comissão pelo Sr. Rui Barreto, industrial do setor no
Estado, ilustra, nos diversos trechos citados abaixo, a riqueza dessa
história:

"Vivemos a maior crise na cafeicultura que o País já teve. Quando a
iniciamos? Uma coisa curiosa é que vivemos exatamente a mesma
situação da véspera do Convênio de Taubaté. Após 1906, não mudou
absolutamente nada. No séc. XIX, o Brasil conquistou todos os
mercados, que até hoje são nossos. A única coisa que acrescentamos
foi o mercado da Rússia e mais alguns setores do mercado do Japão
e da Inglaterra. Em termos de consumo mundial, somando tudo, não é
uma conquista representativa."

"Em 1906, o Brasil fechou com excesso de produção,
exatamente como hoje. Naquela ocasião, o Presidente Rodrigues
Alves concordou em estabelecer um fundo para comprar os
excedentes, desde que a área cafeeira, representada pelos Governos
dos Estados de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro,
expandisse o mercado mundial de café ou assumisse o compromisso
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de aumentar o seu consumo interno."
"( ... ) em seguida, tivemos uma série de dificuldades. No momento

em que começávamos a nos recuperar, veio a Segunda Guerra
Mundial ( ... ). O americano entrou com o Plano Marshall para ajudar a
Europa, inclusive os países derrotados, cedendo os seus recursos. E
bom frisar que o europeu era o maior mercado consumidor de café do
Brasil. O Plano Marshall proibia terminantemente que qualquer
recurso fosse aplicado na importação de café e de açúcar, por serem
considerados produtos supérfluos."

"( .••) solicitaram [aos EUA] que os recursos do Plano Marshall
fossem aplicados nas ex-colônias européias na África. Numa atitude
injusta com o Brasil, com todos os países da América Central e com
os produtores de café americanos, os EUA financiaram, com os seus
recursos, o plantio de café na África. Assim sendo, a África, que em
1948 e 1949 possuía 1 milhão de sacas de café, passou, em 1951,
para 12 milhões no mercado mundial. Nessa época, também
reiniciávamos a nossa produção de café no Paraná."

"O único estoque que existia no mundo era o do Departamento
Nacional do Café - DNC -, que abastecia o mercado mundial. Quando
o DNC acabou de vender a última saca de café, o preço por saca já
estava em quase US$300,00. Nessa data, entrou no mercado a
produção da Africa e do Paraná, e o preço do café caiu. Foi uma
tragédia."

"( ... ) o Governo Getúlio Vargas, fazendo uma análise da situação
mundial, chegou à conclusão de que não adiantava ficar discutindo se
comprava a superprodução, se fazia estoque. Percebeu que, com as
compras, ano após ano, iria simplesmente acumular estoque.
Resolveu, então, fazer uma erradicação."

"O Dr. Oswaldo Aranha entrou com uma proposta na ONU para se
criar um acordo internacional em que pudesse ser estabelecido um
sistema de quotas para cada país, visando disciplinar a oferta mundial
e elevar os preços."

"A indústria mundial, naquela época, estava entrando em
hecatombe, porque os preços estavam muito baixos. Por isso, ela
tinha interesse em que houvesse uma elevação. Hoje esse fato não
está acontecendo. Então, naquela ocasião, a ONU recebeu a proposta
do Dr. Oswaldo Aranha, que era Ministro da Fazenda, por intermédio
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do Itamaraty."

"( ... ) o Brasil foi muito chantageado, tendo de abrir mão de quotas
para vários países produtores e de beneficiá-los, para conseguir a
cooperação de todos. Com isso, finalmente, em 1962, com a
aprovação de todos os países consumidores, liderados pelos Estados
Unidos, foi possível manter o preço do café, durante 25 anos, em
torno de US$150,00 a saca."

"A única forma para conquistar o mercado do chá é oferecer a quem
o consome uma bebida similar ( ... ). Para conquistar esse mercado,
produto de uma política internacional, o Governo brasileiro resolveu,
em 1965, dar cinco concessões para quem montasse fábrica de café
solúvel no Brasil a fim de exportar para esses países do chá, com
subsídio e auxílio do Governo brasileiro. Compareceram 72 empresas,
das quais foram selecionadas, inicialmente, 15. Destas, foram
escolhidas 5 ( ... )."

"Não tenho dúvida de que esse período do acordo internacional
permitiu ao Brasil tirar daqui todas as empresas exportadoras
estrangeiras e deixar as nacionais. Nossas empresas tomaram conta
do mercado mundial de café. Abriram filiais em Londres e Nova
lrque, passaram a trabalhar com o café da Indonésia, com o café da
África."

"( ... ) mas não podemos deixar de reconhecer que a participação do
Instituto Brasileiro do Café - IBC - foi muito grande e importante, ao
estabelecer uma política favorável às empresas brasileiras."

"Realmente acabaram com o acordo, e, no ano seguinte, houve um
resultado fantástico. A exportação caiu de 18 milhões de sacas para 8
milhões. O preço da saca de café passou de US$150,00 para
US$30,00 e quebrou todo mundo. Os pobres coitados dos outros
países, miseráveis, tinham estoques. Pegaram o estoque e jogaram
no mercado mundial. Até hoje estamos convivendo com essa crise."

"Nos 202 anos em que exporta café, o País comprou, queimou e
guardou o referente a 3% do total produzido. Vocês que estão na
lavoura, lembrem-se disto: com esses 3%, que são ridículos, [o Brasil]
transformou-se de uma colônia portuguesa inviável numa das dez
maiores economias do mundo. O café, sozinho, foi o responsável por
isso. No total, o Brasil não comprou nem queimou mais que 180
milhões de sacas. E vejam quanto exportamos! Para o Governo, é um
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grande negócio comprar, retirar e revender em momentos
oportunos."

3.2 - Cenário da cafeicultura
Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil - 24.640.000

sacas na safra 2002-2003 -, com cerca de 52,1% da produção
nacional. O parque cafeeiro do Estado já superou 3 bilhões de pés
plantados e 1 .200.000ha, abrangendo mais de 90 mil propriedades e
aproximadamente 85% dos municípios do Estado, ou seja, 697
municípios.

A retomada do crescimento da cafeicultura mineira é evidenciada
pela produção superior a 1.800.000.000 de mudas de café nos últimos
sete anos, uma média de 257 milhões de mudas por ano.

Minas consumiu cerca de 7,5% da sua produção total na safra 2002-
2003, ou seja, 1.840.000 sacas por ano, com um consumo "per capita"
médio de 6kg por habitante e por ano, maior do que o consumo
nacional (4,84kg por habitante e por ano).

3.2.1 - Importância do café
A importância socioeconômica da cultura do café em Minas é

evidenciada pela geração de 4 milhões de empregos e pelo consumo
de mais de 22 bilhões de xícaras de café, constituindo uma das
maiores cadeias produtivas do agronegócio mineiro.

O Estado exporta 89% de sua produção para outros Estados e
países (22.800.000 sacas em 2002-2003), o que representa 70% de
todo o café exportado pelo País. Considerando toda essa exportação
em café verde ao preço médio de R$182,00 por saca, ou seja,
aproximadamente US$51,00 por saca (nos últimos dez anos, este
preço médio foi de US$110,00 por saca), temos a possibilidade de
gerar, em média, R$4.150.000.000,00 por ano.

3.2.2 - Panorama do café em Minas Gerais
1.100.000ha de café;
15 sacas de café por hectare;
Mais de 90 mil propriedades, em 697 municípios;
70% da produção vêm de propriedades com menos de 10 ha;
4 milhões de empregos diretos e indiretos;
30 maior produto de exportação da economia mineira;
25% do PIB do agronegócio mineiro;
Todos os sistemas de produção e qualidades de café estão em
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Minas Gerais;

92,5% do café produzido é exportado;
11% da produção são industrializados;
280 empresas de torrefação, o que corresponde a 16% do parque

nacional;
Apenas uma indústria de café solúvel;
9% de todo o café produzido no País é consumido no Estado;
70% do café exportado pelo Brasil sai de Minas Gerais;
Maior sistema cooperativista de café do mundo;
Regiões produtoras: Sul (46,6%), Cerrado (23,7%), Matas e

Chapada (29,7%);
Programa de Certificação de Origem.
3.2.3 - Evolução da distribuição espacial do café em Minas Gerais -

1990-2001
São necessários 10 anos aproximadamente para se pesquisar uma

variedade nova de café para plantio, e a tomada da decisão de se
investir em sua implantação tem um horizonte de investimento de
aproximadamente 15 anos.

Levando em consideração as características de produção de uma
cultura perene e com alto valor de investimento, notamos a dificuldade
de mudança de atividade num curto tempo.

Em regiões montanhosas em Minas Gerais, o café é uma das
poucas culturas com capacidade de geração de emprego e de renda
para os municípios.

Estas características ficam claras nos mapas a seguir. De 1990 a
2001, temos a mesma distribuição espacial da cultura em Minas
Gerais e nas mesmas microrregiões.

* - Os referidos mapas foram publicados na edição do "Diário do
Legislativo" de 19.2.2004.

3.2.4 - Panorama do café no Brasil
O Brasil é um país que apresenta vantagens na produção do café,

mas tem tido pouca habilidade para gerar políticas que possibilitem
manter sua posição de liderança e remunerar satisfatoriamente os
agentes da cadeia.

Historicamente o Brasil ocupa a posição de maior produtor e
exportador de café no mercado internacional. Entre 1900 e 1909, era
responsável por 77% das exportações mundiais do produto; chegou a
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responder por 20%; recupera hoje a participação no mercado
internacional, com 40%.

O que se configura é uma perda significativa de importância do café
na economia geral do País e, em conseqüência disto, perda de
interesse político-econômico. Em Minas Gerais, é feito um grande
esforço para mudar este cenário, devido à enorme importância do
produto para o Estado.

Os dados abaixo retratam a situação do café no País:
800 mil empregos fixos por ano;
8.400.000 postos de trabalho;
Receita bruta potencial de R$9.000.000.000,00 por ano;
Potencial de geração de US$3.000.000.000,00 anuais em divisas;
O café é cultivado em 14 Estados e em 1.850 municípios brasileiros;
A maioria dos municípios produtores de café estão posicionados nos

grupos de médio e alto Indice de Desenvolvimento Humano-IDH;
90% dos produtores têm área inferior a lOOha de café;
36% têm área menor que 1 Oha;
2.300.000ha plantados;
1.500 torrefadoras com 3.000 marcas;
10 indústrias de café solúvel;
220 empresas exportadoras;
Consumo interno médio de 14 milhões de sacas por ano.
3.2.5 - Principais países produtores
O Brasil é o principal produtor, com participação média anual no

mercado mundial de 27,6% (média das nove últimas safras), e atingiu,
na última safra, 40% do "market share".

Os cinco maiores países produtores contribuem com mais de 66%
do total produzido e participam com 57,9% da oferta mundial do
produto.

* - Os Gráficos da Participação dos Países na Produção Mundial de
Café foram publicados na edição do "Diário do Legislativo" de
19.2.2004.

Fonte: Brasil - EMBRAPA/CONAB; demais países: USDA!
Nos últimos sete anos, apenas o Brasil e o Vietnã, entre os

principais produtores mundiais, aumentaram a produção. O Brasil teve
um crescimento ainda mais substancial, pois sua produção aumentou
constantemente no período, ao contrário do Vietnã, que estabilizou o
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crescimento em 10 milhões de sacas nos últimos três anos.

3.2.6 - Crescimento da população mundial e consumo "per capita"
de café

A população mundial cresceu, nos últimos treze anos, 20,23%,
passando de 5.190.000.000, em 1989, para 6.240.000.000, em 2002.
O café, no mesmo período, caiu 10% em consumo "per capita",
passando de 1,21 kg/hab/ano para 1,09 kg/hab/ano.

O predomínio do consumo é dos países desenvolvidos, excetuando-
se o Brasil. Os seis principais consumidores (EUA, Brasil, Alemanha,
Japão, França e Itália), que correspondem a 9,83% da população
mundial, são responsáveis por mais de 55% do consumo mundial de
café.

* - O Gráfico dos principais países consumidores de café foi
publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 19.2.2004.

Os EUA (18,5%), o Brasil (12,5%) e a Alemanha (8,8%)
representam, aproximadamente, 40% do consumo mundial.
Verificamos que 97,8 % da população mundial consome apenas cerca
de 0,94kg/hab/ano, ou seja, oito vezes menos do que o consumo
médio desses seis países.

As pesquisas evidenciam também que 18% da população mundial é
responsável por mais de 80% do consumo total de café,
demonstrando o baixo consumo de café pelo maior contingente das
populações.

3.2.7 - Produção, consumo e exportação
O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café. E também

o segundo maior consumidor desse produto.
A produção nos últimos onze anos foi, em média, de 28.380.000

sacas/ano, e as exportações nesse período atingiram uma média de
19:120.000 sacas/ano. O consumo de café, no mesmo período, teve
crescimento de 60%, passando de 8.900.000 sacas em 1992/1993,
para 14.200.000 sacas na safra 2002/2003.

* - O Gráfico de Produção, Consumo e Exportação de Café foi
publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 19.2.2004.

As participações do café torrado e do solúvel no total exportado em
2002 foram, respectivamente, de 0,23% e de 9,16%, evidenciando
que mais de 90% das exportações brasileiras ainda são de café verde
(conillon + arábica).
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* - O Gráfico da Porcentagem de participação, por tipo de café, foi

publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 19.2.2004.
Países como a Alemanha e a Itália não produzem café, mas são os

maiores reexportadores do produto, responsáveis por 50% do café
reexportado no mundo.

Reexportação de café por países compradores de café verde
* - O Quadro de reexportação foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 19.2.2004.
3.3 - Características da cultura cafeeira e sua interferência nos

preços
A cafeicultura tem um comportamento que pode ser descrito em três

ciclos: o plurianual, o bianual e o intra-anual, que implicam
diretamente a sazonalidade da produção e a variação dos preços.

O ciclo plurianual deve-se a uma elevada defasagem de tempo
entre a formação do parque cafeeiro e a sua entrada em produção
(três a quatro anos, em média), que gera instabilidade crônica nas
variáveis de produção e preços. Essa instabilidade é potencializada
pela formação de estoques tanto nos países produtores quanto nos
importadores.

O ciclo bianual é determinado pelo fato de um ano com grande
florada dos pés de café ser seguido por outro com pequena florada (é
esta que garante a geração dos frutos). Tal oscilação é decorrente do
esgotamento da planta, que necessita de um ano para se recuperar e
gerar uma nova grande florada. Assim, mesmo em condições
climáticas estáveis (sem geada, sem seca e sem excesso de chuvas),
uma grande produção em determinado ano é seguida de uma
produção menor no ano seguinte.

Devido ao fato de o café não gerar uma produção contínua ao longo
do ano, há a definição de duas fases: safra (aumento de oferta) e
entressafra (redução na oferta), o que acaba gerando variação intra-
anual dos preços.

Além de ser uma cultura perene, com investimentos fixos elevados,
uma perspectiva de produção entre 10 e 30 anos e elevado consumo
de insumos, temos intensa sazonalidade de produção, o que se reflete
nos preços; faz-se, assim, necessário viabilizar o ordenamento, a
estocagem e a regulamentação da comercialização mediante
políticas públicas eficazes.
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* - O Gráfico do Preço e Produção de Café foi publicado na edição

do "Diário do Legislativo" de 19.2.2004.
3.4 - Uma visão do mercado mundial de café
O Brasil se tornou a cafeicultura mais competitiva do mundo, investiu

em melhoria da qualidade do produto, bateu recordes de produção e
exportação. Em 250 anos de cafeicultura comercial, o País sempre
liderou a exportação e a produção mundial.

Com a ruptura do Acordo Internacional do Café, em 1989, o
mercado internacional perdeu o ajuste de oferta e demanda e passou
a ser regido pelo mercado. A falta de políticas estratégicas por parte
dos países produtores e a grande concentração de empresas
compradoras internacionais, agravadas pelo aumento da produção,
principalmente no Brasil, transferiram toda a riqueza gerada pelos
países produtores para os países consumidores em poucas empresas
do varejo.

No início dos anos 90, segundo a Organização Internacional do Café
- 010, as vendas mundiais do produto no varejo eram de
US$30.000.000.000,00 por ano, e os países produtores ficavam com
1/3 (de US$10.000.000.000,00 a US$21 .000.000.000,00). Em 2001,
dos US$70.000.000.000,00 movimentados com café, apenas
US$5.600.000.000,00 chegaram aos países produtores.

Distribuição da renda do café no mundo
* - A Tabela da Distribuição foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 19.2.2004.
Em uma década, o negócio mais que duplicou, mas o rendimento de

quem produziu caiu pela metade, e a participação nos ganhos ficou
quatro vezes menor.

Essa concentração pode ser verificada analisando-se a cadeia
produtiva do café: 300 mil produtores vendem seu produto para 1.500
torrefadoras brasileiras, das quais apenas quatro são responsáveis
por 43% do mercado nacional, e para dez empresas de café solúvel,
uma delas com 80% do volume de vendas.

Participação das principais marcas de café no mercado brasileiro
* - A Tabela de Participação foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 19.2.2004.
No mercado internacional, a concentração é ainda maior: de 220

empresas exportadoras, dez representam 60% da exportação de todo
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o café produzido no País e vendem para cinco grandes
compradores internacionais, que detêm 69% do comércio mundial.

Participação de firmas líderes na indústria de café torrado e moído
no mercado internacional

* - A Tabela de Participação de firmas foi publicada na edição do
"Diário do Legislativo" de 19.2.2004.

A falta de políticas públicas adequadas e de sensibilidade do
Governo para implementar na hora correta e em tempo hábil ações
em defesa do interesse nacional têm remetido a renda produzida a
outros países, colocando em risco a segurança dos nossos empregos
e aumentando as dificuldades para novas políticas.

Fica clara a transferência de renda demonstrada nos gráficos a
seguir, segundo os quais o Brasil atinge níveis crescentes e recordes
de produção e exportação, mas apesar disso sofre quedas
substanciais na receita cambial. Os preços baixos do produto levam
ao aumento dos estoques internacionais.

De 1994 a 2002, o Brasil praticamente duplicou o volume de café
exportado, mas as receitas cambiais caíram 50%. A saca de café
exportada passou de U$1 50,00 ao patamar de US$47,00 em 2002, o
que significou uma redução de 2/3 no período.

Exportações brasileiras de 1994 a 2002
Fonte: CNA / CECAFE

Evolução das receitas cambiais de 1994 a 2002.

Fonte: CNA / CECAFÉ
Aumento de estoques nos países consumidores de 1995 a 2003

Fonte: CONAS / CNA
* - Os Gráficos referentes às Exportações brasileiras, à Evolução

das receitas cambiais e ao Aumento de estoques nos países
consumidores foram publicados na edição do "Diário do Legislativo"
de 19.2.2004.

A queda de preços para o produtor não é acompanhada por queda
de preço significativa para o consumidor. O que se percebe é
justamente o contrário: aumento nos preços para o consumidor,
mesmo com trajetórias de preços declinantes para os países
produtores, nos últimos dez anos.

Trajetória de preços reais nos países produtores desde 1983

rÀ



93
Trajetória de preços pagos pelos consumidores

* - O Gráfico referente à Trajetória de preços pagos pelos
consumidores foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de
19.2.2004.

Fonte: OIC
3.5 - A qualidade do café torrado e moído
Além de o consumidor estar pagando mais pelo produto final, a

qualidade dos cafés não tem acompanhado a preocupação com a
saúde humana e as imposições da legislação, de rotulagem e
qualidade.

Dados do PROCON-MG apresentados à Comissão constatam a
baixa qualidade dos cafés comercializados no mercado interno. Foram
instaurados 23 procedimentos administrativos contra marcas de café
no ano de 2003. Das 23 amostras analisadas, 14 apresentaram
impurezas, sendo que 13 destas com índices de impureza entre 5,7%
e 18% (permitido 1%). Tipos de impurezas encontradas: cascas, paus,
amido de milho, areia, terra e casca de cevada. Todas foram
consideradas impróprias para uso e consumo devido às impurezas e
ao não-atendimento da legislação quanto à rotulagem e às
informações nutricionais.

3.6 - Custos de produção e a perda de renda da cafeicultura
brasileira

O ano de 2003 é o quarto consecutivo em que os preços
internacionais do café se encontram abaixo dos preços
remuneratórios para a atividade, implicando em perda de renda para o
setor produtivo e, conseqüentemente, para toda a cadeia produtiva.
Além de preços abaixo do custo de produção, os produtores rurais
têm convivido com um grande aumento dos custos dos insumos,
principalmente fertilizantes e agroquímicos.

* - O Gráfico do número de sacas foi publicado na edição do 'Diário
do Legislativo" de 19.2.2004.

Essa situação tem gerado queda de 60% no poder de compra dos
cafeicultores, quando se compara a relação de troca entre os preços
que são pagos pelos insumos e os valores recebidos pela saca de
café.
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Preços médios recebidos pelos produtores de café arábica e preços

pagos por fertilizantes e agroquímicos

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA

3.7 - Outros dados
Estrutura fundiária em Minas Gerais
* - A Tabela da Estrutura Fundiária em Minas Gerais foi publicada na

edição do 'Diário do Legislativo" de 19.2.2004.
4 - Conclusões
A partir da análise dos depoimentos e documentos entregues à

Comissão, podemos concluir que:
a) a cafeicultura mineira está passando por uma crise sem

precedentes, especialmente no segmento de produção primária, em
função de os preços médios pagos ao produtor nos últimos quatro
anos não remunerarem sequer os custos de produção. Tal fato tem
levado à descapitalização do setor e provocado um endividamento
enorme dos produtores, além de refletir na cadeia de produção como
um todo;

b) com os baixos preços do produto, que são ditados pelos
mercados internacionais, verifica-se uma contínua transferência de
renda dos países produtores para os países come rcializadores, que
hoje detêm cerca de 92% das receitas do setor;

c) a inadequada gestão das políticas públicas ordenadoras de
mercado, por parte do Governo Federal, que vem abdicando do seu
papel estratégico, contribui para o aprofundamento da crise da
cafeicultura;

d) a importância socioeconômica da cafeicultura nacional e mineira
contrasta com a sua fragilidade frente a um mercado internacional
altamente concentrado e oligopolizado, dominado por países ricos e
desenvolvidos;

e) o Brasil, pela sua condição de maior produtor mundial, deve ser o
maior interessado em dominar as políticas internacionais do café e em
assumir a liderança das atividades de industrialização e
comercialização do produto, sob pena de perda de renda, empregos e
divisas gerados pelo setor;

f) um programa de estoques e políticas estratégicas para regular a
oferta internacional de café são fundamentais para a garantia de
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renda da cadeia de produção;
g) o café é verdadeiramente um ativo financeiro, devendo ser tratado

como tal;
h) o mercado interno está abandonado à auto-regulamentação, e é

urgente que o poder público intervenha e normatize a produção do
café e sua fiscalização, tendo em vista a qualidade do produto;

i) a organização da produção, o desenvolvimento e a difusão de
tecnologia, a certificação de qualidade e a rastreabilidade interferem
diretamente na competitividade da cadeia produtiva do café frente às
instabilidades do mercado, devendo o Estado retornar parte da
contribuição fiscal do setor em forma de ações de apoio e recursos
para essas atividades;

j) a política tributária estadual para a cafeicultura é inadequada à
dinâmica necessária à comercialização do produto. Os países que
:dominam o comércio internacional do café, como a Alemanha e a
Itália, o fazem em razão do alto dinamismo de seu empresariado,
aliado à baixa intervenção estatal nos seus mercados;

k) a inadequação da política tributária também ocorre no que diz
respeito à pauta, que não reflete a complexidade de tipos, qualidades
•e grãos existentes; à metodologia, que dificulta a aquisição, o
rebeneficiamento e a formação de "blends" demandados pelos
compradores e à carga tributária, que desestimula a implantação de
indústrias em território mineiro. O perfil exportador da cafeicultura
mineira, tanto para o mercado interno quanto para o externo,
aprofunda a necessidade de ajustes tributários;

1) por caracterizar-se pela predominância de pequenas áreas e pela
sazonalidade da demanda de mão-de-obra, a cafeicultura mineira é
penalizada pelos excessos da regulamentação trabalhista imposta
pela legislação atual;

m) o Brasil, como maior produtor mundial, e, por conseqüência,
Minas Gerais, como maior produtor nacional, têm que assumir postura
mais agressiva na conquista de mercados externos e na liderança do
setor cafeeiro internacional.

5 - Recomendações
• A seguir, são apresentadas as recomendações extraídas das
propostas apresentadas à Comissão no decorrer dos trabalhos,
agrupadas pelos respectivos destinatários:
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5.1 - A Bancada do Café no Congresso Nacional:
que sejam mantidos os instrumentos: Política de Garantia de Preço

Mínimo - PGPM -, Empréstimo do Governo Federal - EGF - e
Contratos de Opção de Venda, orientados por acompanhamento de
dados setoriais, a fim de garantir referências de preços para o
mercado superiores aos custos médios de produção;

que se apresente projeto de lei criando o Sistema Estratégico
Nacional do Café, composto pelo atual Conselho Deliberativo de
Política do Café - CDPC - e por um órgão executivo a ser criado, a
Agência Nacional do Café, que passará a gerenciar os recursos do
FUNCAFE;

que seja proposto e implantado um plano agrícola de médio prazo,
até 2006, considerando a bianualidade da produção e os aspectos
sazonais do setor, de forma a estabelecer o ordenamento de safra, o
plantio de novos cafezais, os recursos financeiros e a política de
estoques reguladores;

que se faça a defesa de maior autonomia dos acordos firmados
entre trabalhadores e empregadores, quando do debate desses temas
no Congresso Nacional.

Observação: essas recomendações devem ser encaminhadas
também ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

5.2 - Ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
que sejam realizados investimentos na adequação da infra-estrutura

de armazenamento do café em Minas Gerais, em especial nas regiões
da Zona da Mata e do Vale do Jequitinhonha, como medida
estruturante para o desenvolvimento econômico dessas áreas;

que se dê o apoio necessário ao desenvolvimento de um sistema
nacional de previsão e acompanhamento de safra de café;

que seja regulamentada a tolerância a ochratoxina no pó de café
para o mercado interno, como forma de proteção da saúde do
consumidor e como instrumento para regular a qualidade de cafés
importados;

que se promova a revisão da classificação oficial do café, adotando
também critérios de qualidade sensorial, e não apenas o de nível de
defeitos, e que abranjam todos os segmentos da cadeia de produção;

que sejam incentivados:
o desenvolvimento de produtos à base de café direcionados ao
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público jovem;

o desenvolvimento de produtos que utilizem os grãos defeituosos de
café, gerados pelo beneficiamento.

que se promovam campanhas educativas sobre o preparo da bebida
café;

que sejam estabelecidos:
padrões de qualidade para o café e um sistema de fiscalização do

café consumido no mercado interno, com vistas à proteção do
consumidor;

um sistema de monitoramento da qualidade do café destinado à
exportação, com vistas à defesa da credibilidade do País como
exportador;

que se promova a revisão dos registros de defensivos agrícolas
aplicáveis à cafeicultura e a agilização dos processos de registro dos
produtos viáveis e ainda não autorizados para a cultura, com a
finalidade de formalizar sua utilização;

que se valorize o Consórcio Nacional de Pesquisa e
Desenvolvimento do Café, por meio da adequação e da garantia de
recursos necessários à pesquisa, ajustados em parceria com o CDPC.

5.3 - Ao Ministério da Fazenda e ao Banco Central:
que se elaborem estudos e sejam tomadas providências para a

revisão da relação endividamento-garantias para empréstimos à
atividade cafeeira, retornando ao patamar original de 1:1,25, posto
que a relação 1:2, hoje exigida, compromete a adequada utilização
desses créditos pelo setor;

que se realizem estudos sobre uma linha de seguro agrícola para o
café, com condições adequadas ao ciclo bienal de produção da
cultura;

que se revitalize o FUNCAFE;
que sejam utilizados os recursos ainda disponíveis no FUNCAFE

para a imediata equalização de taxas de juros da SELIC, com a
finalidade de liberar novos recursos para as linhas de financiamento
do café;

que se permita a utilização dos recursos oriundos do FUNCAE para
criar modelos de financiamento baseados no produto (garantia
mercantil), aliados a mecanismos de proteção de preço (Fundo de
Aval);
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Observação: essas recomendações devem ser encaminhadas

também ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
5.4 - Ao Ministério das Relações Exteriores:
que se desenvolvam ações de contraposição à prática oligopolista

no mercado nacional e internacional de comercialização do café;
que sejam desenvolvidas, no âmbito da Organização Internacional

do Café - OlC -, políticas que conduzam o Brasil, e em particular
Minas Gerais, à posição de liderança mundial do café, adequada à
importância da produção brasileira nos fluxos do produto no mundo e
à importância socioeconômica do café para a nação brasileira;

que se realizem gestões com vistas à revitalização da Associação
dos Países Produtores de Café - APPC -;

que se realizem gestões para deslocar a sede da APPC para Minas
Gerais;

que se envidem esforços para a criação do Parlamento Internacional
do Café, sediado em Minas Gerais, como forma de congregar
entidades nacionais e estrangeiras ligadas ao café, à promoção de
espaços de negociação, ao desenvolvimento de estratégias globais
para direcionar a produção e o mercado internacional do produto;

que se proponha a criação de um fundo internacional para o café,
com base em acordos com os países produtores, com o objetivo de
dar suporte ao desenvolvimento da cultura em nível mundial e de
amenizar as crises locais;

Observação: essas recomendações devem ser encaminhadas
também ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

5.5 - A Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e do
Emprego, à FETAEMG e à FAEMG:

que seja constituído um grupo de estudos com representantes das
três entidades para:

1 - propor novos procedimentos que facilitem o relacionamento entre
o trabalhador e o empregador na área rural, em especial nas regiões
cafeeiras, principalmente no tocante aos serviços temporários e às
normas regulamentadoras relativas à segurança e à higiene do
trabalho rural;

2 - aproximar a equipe do Ministério do Trabalho e Emprego lotada
nas regiões cafeeiras do produtor e do trabalhador rural, de modo a
possibilitar um melhor conhecimento das necessidades e obrigações
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mútuas, favorecendo a sintonia entre as partes;

3 - estabelecer metodologia de contratação de trabalhadores rurais
avulsos por meio dos sindicatos de trabalhadores, similar à adotada
para o trabalhador portuário.

5.6 - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento:

que sejam incentivados:
o desenvolvimento de produtos à base de café direcionados ao

público jovem;
o desenvolvimento de produtos industriais que utilizem, como

matéria-prima, os grãos defeituosos de café gerados pelo
beneficiamento.

5.7 - A Secretária de Ciência e Tecnologia:
que sejam alocados recursos da FAPEMIG, de forma sistemática,

em projetos de pesquisa de café, uma vez que as verbas do
Consórcio Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Café são
insuficientes para atender as demandas do setor.

5.8 - A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
que imprima maior celeridade à tramitação do Projeto de Lei n°

241/2003, que dispõe sobre a inclusão do leite na merenda escolar,
de forma que as crianças mineiras possam tomar o tradicional "café
com leite" nas escolas, uma vez que se encontra em vigor a Lei n°
14.132, de 2001, que inclui o café na merenda dos alunos das escolas
públicas estaduais.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2003.
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Humberto

Carneiro - Laudelino Augusto - José Henrique.
Anexo 1

Projeto de Lei
Dispõe sobre a Política Estadual de Apoio ao Desenvolvimento da

Cafeicultura.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Política Estadual de Apoio ao Desenvolvimento da

Cafeicultura tem por objetivo promover a sustentabil idade de toda a
cadeia produtiva do café, com vistas à geração de renda, empregos e
divisas para o Estado.

Parágrafo único - A política de que trata esta lei será implantada em
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articulação com os setores de produção, beneficiamento,
industrialização, comercialização e com os trabalhadores rurais.

Art. 20 - A Política Estadual de Apoio ao Desenvolvimento da
Cafeicultura observará as seguintes diretrizes:

- reconhecimento da importância da cafeicultura na fixação do
homem no campo e na geração de renda, empregos e divisas para o
Estado;

II - integração das ações públicas e privadas para o setor;
III - apoio e incentivo à organização da produção e do produtor rural;
IV - valorização da qualidade e da rastreabilidade do café como

parâmetros norteadores da ação do Estado;
V - estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à divulgação de

tecnologias aplicáveis a todas as fases da cadeia de produção que
impliquem a melhoria da qualidade e da produtividade e a agregação
de valor ao café;

VI - incentivo à assistência técnica e à extensão rural quanto às
técnicas de manejo agrícola e de pós-colheita;

VII - empreendimento de ações específicas e adequadas a cada
região produtora de café do Estado;

VIII - busca e disponibilização de informações estratégicas para o
setor cafeeiro.

Art. 30 - Compete ao Poder Executivo, na coordenação e
implantação da política de que trata esta lei:

- promover a articulação dos setores envolvidos na cadeia
produtiva de café;

II - estabelecer sistema de informação da cadeia de produção de
café;

III - promover o mapeamento sistemático do parque cafeeiro do
Estado;

IV - destinar recursos específicos para a pesquisa, a fiscalização, a
assistência técnica e a extensão rural;

V - prestar assistência técnica ao produtor rural, podendo
estabelecer parcerias com estabelecimentos de ensino, sindicatos e
cooperativas para esse fim;

VI - estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas para a
pesquisa, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias que
visem à melhoria da produtividade e da qualidade dos setores de
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produção e de processamento do café;

VII - criar linhas de financiamento especiais para:
a) o investimento na implantação, melhoria ou ampliação de infra-

estrutura de pós-colheita, de beneficiamento e de armazenamento de
café, por produtor, grupo de produtores, associações ou cooperativa
de produtores;

b) o investimento na implantação, melhoria ou ampliação de
unidades de processamento de café, por cooperativas ou associações
de produtores;

VIII - estimular a ampliação e a modernização do parque industrial
da cafeicultura mineira, por meio da concessão de incentivos fiscais e
financeiros, bem como pela melhoria dos serviços e equipamentos de
infra-estrutura;

IX - estabelecer procedimentos para a certificação de origem e
qualidade do café para toda a cadeia produtiva;

X - estabelecer parâmetros para a rotulagem do café industrializado
no Estado.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões,
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira
Justificação: O café, como um dos principais produtos da

agropecuária mineira, é de extrema importância socioeconômica para
o Estado. Além dos mais de 4 milhões de empregos gerados pela
cafeicultura, o volume de divisas internalizadas pela comercialização
externa do café é significativo. Ademais, Minas é o Estado que mais
consome café no Brasil, sendo intensa também a comercialização
interna do produto. Ainda com relação ao País, Minas produz hoje
52% do café do Brasil.

Todos esses fatores e muitos outros indicam que a cafeicultura deve
ser regida por uma política pública específica, que projete o Estado
como liderança nacional e, se possível, internacional. Esta proposição
vem preencher esse espaço e tem a pretensão de ser um modelo
para uma Política Nacional de Desenvolvimento da Cafeicultura.

PROJETO DE LEI N°
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Acrescenta dispositivos à Lei n° 6.763, de 1975, que consolida a
legislação tributária estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- A Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

acrescida dos seguintes dispositivos:
"Art. .... - O disposto no art. 40 da Lei n° 14.699, de 6 de agosto de

2003, aplica-se também às sociedades exportadoras de café, às
cooperativas de cafeicultores e aos produtores rurais do Estado que
se utilizaram de seus próprios talonários fiscais, ressalvados os casos
de dolo, simulação ou fraude.".

"Art ....- Os produtores rurais e cooperativas inscritas no cadastro
geral do ICMS do Estado ficam desobrigados do recolhimento da
diferença de alíquota do ICMS existente entre as alíquotas internas e
interestaduais, quando da entrada em território mineiro de bens de
consumo e ativo imobilizado adquiridos em outras unidades da
federação.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões,
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira
Justificação: O projeto de lei em tela propõe duas medidas visando a

promover justiça tributária e fiscal. Essas medidas não esbarram no
disposto no art. 14, II, da Lei Complementar Federal n° 101, de 2000,
a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, pois não resultam em
nova renúncia de receita e sim conferem às cooperativas de
cafeicultores, às empresas exportadoras de café e a todos os demais
produtores que utilizaram talonário próprio para preenchimento da
documentação fiscal relativa ao café exportado o mesmo tratamento
isonômico assegurado atualmente pela Lei Estadual n° 14.699, de 6
de agosto de 2003, aos produtores rurais que apresentaram a mesma
documentação fiscal, desde que emitida pela repartição fazendária.

O art. 50, "caput", e o art. 150, II, da Constituição Federal,
asseguram a igualdade tributária, vedando tratamento desigual entre
contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Esse é o
fundamento para a proposta de se acrescentar dispositivo à Lei n°
6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária estadual. Dessa
forma, o benefício da remissão do crédito tributário é estendido aos
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produtores que utilizaram talonário próprio para preenchimento das
informações fiscais acerca do café exportado.

Por outro lado, a proposição também cuida de eliminar o diferencial
de alíquota exigido pelo Fisco Estadual dos contribuintes mineiros que
se enquadrem na categoria de cooperativas e produtores rurais que
adquirem de outras unidades da Federação bens de consumo e bens
do ativo imobilizado. A alíquota genérica interna do ICMS no Estado
de Minas Gerais é de 18% e as outras unidades da Federação
operam com alíquotas interestaduais de 12% ou 7%, conforme a
Resolução n° 22, de 1989, do Senado Federal. O contribuinte mineiro
recolhe, portanto, 6% ou até mesmo 11% a mais, o que tem sido fator
de desaceleração de nossa economia e de perda de competitividade
em relação a outros Estados.

PROJETO DE LEI N°
Altera a Lei n° 14.132, de 2001, que obriga a inclusão do café na

merenda escolar e determina a promoção institucional do produto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O art. 1° da Lei n° 14.132, de 20 de dezembro de 2001, fica

acrescido do seguinte parágrafo:
"Art. 1°- ..............................................
Parágrafo Único - Nas licitações para aquisição de café devem-se

estabelecer parâmetros mínimos de qualidade do produto, em
conformidade com as instruções expedidas pelo órgão de
agropecuária competente.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões,
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira
Justificação: A obrigatoriedade de oferecer café, produto tipicamente

mineiro, aos alunos da rede estadual de ensino, estabelecido pela Lei
n° 14.132, de 2001, tem por objetivo estimular a economia cafeeira
não só pelo aumento imediato de vendas, mas pela formação
continuada de consumidores que deverão adquirir para toda a vida o
hábito de tomar café. A norma, porém, é omissa quanto à qualidade
do café a ser oferecido, o que pode comprometer profundamente seus
objetivos. Sabe-se que a qualidade dos produtos oferecidos no
mercado é altamente variável e que as licitações para aquisição do pó

50



104

de café, sem que haja uma regulamentação da qualidade mínima
aceitável, induzirá ao fornecimento de bebida de qualidade ruim, o que
acaba por afastar os alunos do hábito de tomar café. O projeto em tela
pretende, portanto, corrigir essa omissão na legislação e determinar
que as licitações sejam preparadas com a inclusão de parâmetros de
qualidade que garanta os objetivos originais da lei.

PROJETO DE LEI N°
Dispõe sobre a utilização de resíduos do beneficiamento do café nas

atividades de torrefação e moagem de café.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A presença de matérias estranhas e impurezas no café

destinado à torrefação e moagem fica limitada a l%, no máximo.
Parágrafo único - Para efeito desta lei será adotado o conceito de

matérias estranhas e impurezas contido na Instrução Normativa n° 8,
de 11 de junho de 2003, ou de outra norma que a suceder.

Art. 20 - A inobservância do disposto no art. 1° desta lei submeterá o
infrator às seguintes penas de forma cumulativa:

- advertência;
II - multa de até 20.000 (vinte mil) UFEMGs;
III - apreensão de mercadoria.
Parágrafo único - Em caso de reincidência, a multa será aplicada em

dobro.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões,
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira
Justificação: A utilização fraudulenta de cascas, paus, grãos verdes,

pretos e ardidos, palhas, entre outras matérias misturadas ao grão de
café no processo de torrefação e moagem leva, por conseqüência, à
produção de bebida de baixa qualidade e prejudicial à saúde humana.
O projeto em causa visa a coibir a má-fé de empresas que vêem no
comércio fácil de rejeitos de café uma oportunidade de auferir lucro
exorbitante, à custa da saúde do consumidor e da deterioração de um
hábito tradicional e saudável da população mineira, tomar café.

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

Gerais:
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A Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, por seus
Deputados, requer a V. Exa., na forma regimental, seja solicitada
informação à Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e ao IMA sobre a revitalização do Programa de
Certificação de Origem e Qualidade do Café - CERTICAFE -, e que
sejam tomadas providências para sua implantação em todas as
regiões produtoras de café e nos segmentos da indústria e da
comercialização, a fim de garantir a rastreabilidade do produto e uma
classificação homogênea em todo o Estado.

Sala das Comissões,
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, por seus Deputados,

requer a V. Exa., na forma regimental, que seja solicitada informação
à Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
sobre a regulamentação da Lei n° 14.580, de 2003, que dispõe sobre
a rotulagem do café, exigindo a identificação das variedades utilizadas
no "blend", a sua proporção, a especificação da qualidade do grão e
da bebida.

Requer, ainda, que sejam solicitadas providências para a
regulamentação da lei supramencionada, com o envolvimento de
setores da produção e da industrialização na formulação dos padrões
e das classes de produtos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2003.
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, por seus Deputados,

requer a V. Exa., na forma regimental, que sejam solicitadas
providências à Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento para o apoio e a valorização da Câmara Técnica do
Café do CEPA como órgão estratégico para o setor em Minas Gerais.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2003.
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira
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REQUERIMENTO

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

A Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, por seus Deputados,
requer a V. Exa., na forma regimental, que sejam solicitadas
providências à Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento para realização, com urgência, de concurso público
para reposição e adequação do quadro de pesquisadores da
EPAMIG.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2003.
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, por seus Deputados,

requer a V. Exa., na forma regimental, que seja solicitada à Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Econômico a priorização das
propriedades cafeeiras nos programas de eletrificação rural.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2003.
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, por seus Deputados,

requer a V. Exa., na forma regimental, seja solicitada à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico uma avaliação de preços
internacionais de defensivos, fertilizantes e demais insumos agrícolas,
com a finalidade de balizar ações para regulação de mercado e
controle de cartelização por parte das empresas distribuidoras no
Estado.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2003.
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, por seus Deputados,

requer a V. Exa., na forma regimental, sejam solicitadas providências
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à Secretaria de Estado de Governo para regulamentar a aquisição
de café pelo Estado, com a introdução nos editais de licitação ou nas
cartas convites de parâmetros mínimos de qualidade do produto.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2003.
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, por seus Deputados,

requer a V. Exa., na forma regimental, sejam encaminhadas ao
Secretário de Estado da Fazenda as propostas de alterações no
regulamento do ICMS, a seguir transcritas:

a) manutenção integral do crédito do ICMS quando das entradas dos
insumos agropecuários praticadas com redução de base de cálculo,
incluindo adubos, fertilizantes, rações, concentrados para alimentação
animal e milho a granel, procedendo-se às alterações necessárias no
art. 71, inciso IV, do regulamento do ICMS, consideradas as saídas
em operações internas e interestaduais;

b) eliminação da exigência de demonstração de desconto
proporcional à redução da base de cálculo do ICMS e de concessão
do abatimento do preço do produto, com indicação expressa na nota
fiscal, para fins de fruição do benefício de redução de base de cálculo
do ICMS relativa aos insumos destinados para uso na agricultura e
pecuária, nas saídas em operações internas e interestaduais;

c) extensão às cooperativas do benefício do diferimento do ICMS
nas operações de saída praticadas pelas empresas importadoras de
adubos simples e fertilizantes com destino a suas filiais,
armazenagem dentro do Estado, produtores rurais e estabelecimentos
industriais do produto, procedendo-se às alterações necessárias no
Anexo II, item 24, do regulamento do ICMS;

d) alteração do regime de apuração do ICMS relativo às operações
com café, alterando-se o regime por operação para o sistema de
apuração mensal conta gráfica, procedendo-se as alterações nos arts.
115, 116 e 125 do Anexo IX do regulamento do ICMS;

e) revogação do regime especial previsto no art. 12, inciso VII, do
regulamento do ICMS, estendendo-se às operações praticadas com
café cru o mesmo regime estabelecido para transporte dos produtos
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com tributação diferida do ICMS;

f) estabelecimento do regime normal de apuração do ICMS - conta
gráfica - para fins de aproveitamento do crédito do ICMS de café cru,
com alterações nos arts. 117 a 124 do Anexo IX do regulamento do
ICMS;

g) extensão do benefício do diferimento do ICMS nas operações
realizadas por cooperativas para aquisição de lotes de café de
empresas preponderantemente exportadoras e estabelecimentos
atacadistas, com alteração no art. 111, § 30, do Anexo IX do
regulamento do ICMS;

h) eliminação da exigência do vínculo do ICMS entre as quantidades
de sacadas de café adquiridas mediante tributação e aquelas
destinadas à exportação ao abrigo da não-incidência, revogando
exigência contida no art. 120, Anexo IX, do regulamento do ICMS;

i) alteração no inciso V, alínea "c", do art. 12 do regulamento do
ICMS, eliminando-se a disposição relativa ao encerramento do
benefício do diferimento do ICMS nas saídas de adubos simples e
compostos, fertilizantes, corretivos de solo, produzidos no Estado de
Minas Gerais, para uso na agricultura, quando tais mercadorias são
destinadas a estabelecimento de microprodutor e de produtor de
pequeno porte.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2003.
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira

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

Gerais:
A Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, por seus Deputados,

requer a V. Exa., na forma regimental, seja encaminhado expediente
ao Secretário de Estado da Fazenda para que submeta ao Conselho
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - proposta de isenção do
ICMS nas operações de aquisição de fertilizantes e defensivos não
produzidos no Estado.

Sala das Comissões
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira

ANEXO II
Documentos recebidos
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* - O quadro do Anexo II foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 19.2.2004.

Anexo 3
Relação de Requerimentos Aprovados pela Comissão

Reunião de 11/9/2003
Do Deputado Laudelino Augusto:
a) solicitando seja realizada audiência pública, com vários

convidados, no Município de Machado, destacando a produção e a
comercialização de cafés especiais;

b) solicitando que seja a Federação dos Trabalhadores na
Agricultura de Minas Gerais - FETAEMG - convidada para
acompanhar os trabalhos da Comissão.

Do Dalmo Ribeiro Silva:
a) solicitando que sejam realizadas audiências públicas da

Comissão, com vários convidados, nas regiões produtoras de café,
com o propósito de subsidiar os trabalhos da Comissão;

b) solicitando que sejam convidados os Srs. João Roberto Puliti e
Rodrigo Pontes da FAEMG para expor seus conhecimentos e
experiências;

c) solicitando que sejam ouvidos na reunião do dia 18 de setembro
vários convidados, conforme lista anexa.

Do Deputado Doutor Ronaldo solicitando que seja o Sr. Armando
Assis, Presidente da COOPERCAFE, convidado a participar de um
debate na Comissão.

Dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Laudelino Augusto e Luiz
Humberto Carneiro solicitando que sejam convidados para terem
assento permanente na Comissão a FAEMG, a FIEMG, o
SINDICAFE, a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e SMEA.

Reunião de 18/9/2003
Do Deputado Domingos Sávio solicitando seja pedido ao Secretário

de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a realização de
convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
para que se promova o cadastramento do agronegócio do café no
Estado de Minas Gerais, registrando área plantada, características
das lavouras, dados dos produtores, cooperativas, indústrias e outros
aspectos necessários ao planejamento e à superação dos problemas
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que afetam o setor.

De autoria dos membros da Comissão:
a) solicitando a realização de audiências públicas com

representantes de órgãos e entidades ligados à cafeicultura, conforme
programação;

b) solicitando a realização de audiências públicas em cidades
localizadas nas principais regiões produtoras de café no Estado:
Machado, Monte Carmelo, Capelinha e Manhuaçu.

Reunião de 25/9/2003
Do Deputado Paulo Piau:
a) solicitando que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva seja designado

para participar de reunião com cafeicultores do Município de
Caratinga, no próximo dia 29;

b) solicitando ao Ministério da Agricultura relatório contendo
informações sobre a quantidade e os tipos de fraudes detectadas
pelos laboratórios do Ministério nas análises de café;

c) solicitando informação sobre preços de café no mercado de
consumo final.

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva:
a) indicando o Sr. Carlos Alberto Gonçalves, da área de

mercadologia e estratégia do CEPEAD da UFMG, para participar
como membro permanente destes trabalhos;

b) solicitando convidar a FAPEMIG e a EPAMIG, para a reunião
marcada para o dia 9/10/2003, com a finalidade de obter informações
sobre o financiamento da pesquisa de café;

c) solicitando convidar entidades representativas dos produtores de
café para participarem de audiência da Comissão;

Do Deputado Laudelino Augusto:
a) solicitando marcar audiência com o Vice-Presidente da República,

preferencialmente em Belo Horizonte, com a finalidade de se
apresentarem os objetivos e as questões já levantados, e, se possível,
em meados de novembro, com o Presidente da República;

b) solicitando ao Governador do Estado estudar a possibilidade de
recomposição dos quadros da EPAMIG, da EMATER e do IMA, bem
como lançar previsão de recursos para essas ações ainda no
orçamento do Estado de 2004;

c) solicitando ao IMA, à EPAMIG e à EMATER relatórios sobre a
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evolução dos quadros técnicos e dos recursos financeiros.
Reunião de 2/10/2003
Do Deputado Laudelino Augusto solicitando ouvir a Sra.Eugênia

Azevedo Vargas, do Ministério da Agricultura em Minas Gerais.
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva solicitando ao SINDICAFE o envio

de relação com o nome das empresas processadoras de café
sindicalizadas.

Do Deputado Paulo Piau solicitando convidar o Sr. Guilherme Braga
Abreu Pires Filho, Diretor-Geral do Conselho dos Exportadores de
Café do Brasil - CeCaFé - para participar da reunião que debaterá a
tributação do café.

Reunião de 9/1012003
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva:
a) solicitando convidar a FIEMG para a reunião que discutirá a

tributação na cadeia produtiva do café;
b) solicitando sejam convidados a participar das audiências públicas

da Comissão, nas regiões produtoras, agentes atuantes na pós-
colheita do café.

Do Deputado Paulo Piau solicitando encaminhar correspondência ao
Consórcio Brasileiro de Pesquisa de Café, ressaltando que o Estado
de Minas produz mais de 50% do café brasileiro e que se faz
necessária a revisão dos recursos liberados para Minas Gerais;

Do Deputado Domingos Sávio, com a Emenda n° 1, apresentada
pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando encaminhar
correspondência ao Vice-Presidente da República, ao Ministro da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à direção nacional do Banco
do Brasil, pedindo a liberação imediata dos recursos para custeio das
lavouras de café, não apenas do PRONAF, mas também as dos
pequenos, dos médios e dos grandes produtores, responsáveis por
cerca de 4.500.000 empregos somente em Minas Gerais.

Reunião de 13/10/2003 - Machado
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva:
a) solicitando encaminhar correspondência ao Presidente e ao Vice-

Presidente da República, ao Ministro da Fazenda e ao Presidente do
Banco do Brasil, solicitando estudos para a promoção de novo
alongamento do perfil da dívida dos cafeicultores do Estado de Minas
Gerais, em especial os títulos de securitização da Crediminas e do
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Funcafé a vencer em 30/10/2003, e solicitando, ainda, que a
prorrogação seja por prazo mínimo de quatro anos;

b) requerendo seja enviado oficio ao Presidente do Banco do Brasil,
a fim de se alterar o procedimento de garantia aos financiamentos à
cafeicultura, permitindo que o valor da cédula penhoratícia seja
reduzido durante a amortização dos empréstimos, proporcionalmente
à redução do principal da dívida, liberando as garantias reais dos
produtores, que, assim, poderão assumir novos financiamentos.

Reunião de 16/10/2003
Do Deputado Paulo Piau, requerendo seja solicitado à

Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado e ao PROCON-
MG que encaminhem a esta Comissão o resultado de laudos
laboratoriais concernentes à avaliação do pó de café produzido e
comercializado em Minas Gerais e que sejam demonstrados aqueles
em que foram obtidos resultados positivos e negativos na composição
do produto.

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva:
a) solicitando ao Secretário de Estado da Fazenda um levantamento

de todos os processos de autuação sobre atividades relacionadas
com a comercialização de café emitidos por aquela Secretaria,
especificando a identificação do autuado, a data da autuação, o
motivo e a situação atual;

b) solicitando ao Presidente do Conselho de Contribuintes do Estado
de Minas Gerais a relação de todos os procedimentos em fase de
apreciação do segmento da cafeicultura; e solicitando ainda que,
recebido o referido documento, que seja marcada audiência desta
Comissão com o referido Conselho para uma ampla discussão.

Dos membros da Comissão, solicitando a prorrogação de seu prazo
de funcionamento por 30 dias.

Reunião de 23/10/2003
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros:
a) solicitando audiência desta Comissão e das lideranças de todos

os setores da cafeicultura mineira com o Governador do Estado e os
Secretários de Estado da Fazenda e de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, para apresentarem dados, propostas e reivindicações
advindos dos trabalhos empreendidos pelos debatedores e
Deputados, para que "Minas Gerais assuma o comando da política do
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café";

b) solicitando sejam feitas gestões no Palácio do Itamaraty e no
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com vistas à
realização de esforço diplomático com o objetivo de amenizar ou
efetivamente derrubar barreiras comerciais internacionais abusivas,
em especial na Comunidade Européia, impostas ao café do Brasil; e
solicitando, ainda, a inclusão de um representante do corpo
diplomático brasileiro na reunião plenária sobre políticas públicas, que
será realizada por esta Comissão.

Reunião de 27/10/2003 - Monte Carmelo
Dos membros da Comissão, solicitando seja agendada, com

urgência, reunião desta Comissão no gabinete do Superintendente
Regional do Banco do Brasil, em Belo Horizonte, para debater a
prorrogação de contratos cujo vencimento está previsto para o dia
31/10/2003.

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja convidado o Sr.
Paulo Andrade Azevedo, Subdelegado do Ministério do Trabalho em
Varginha, para a reunião desta Comissão a ser realizada no dia
6/11/2003.

Reunião de 30/10/2003
Dos membros da Comissão:
a) requerendo seja enviado ofício ao Ministro da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, solicitando a liberação imediata de
recursos para o financiamento do custeio da manutenção das lavouras
de café não abrangidas pelo PRONAF;

b) sugerindo à direção geral desta Casa que coloque critérios de
qualidade para a compra do café que é servido na Assembléia
Legislativa, conforme as especificações fornecidas pelo IMA.

Dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Laudelino Augusto, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado e aos Secretários de
Estado da Fazenda e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a fim
de que, no âmbito da Comissão de Trabalho anunciada, sejam
avaliadas e adotadas urgentes medidas em favor da cafeicultura
mineira, especialmente no que diz respeito à legislação tributária e à
ação fiscal do Estado.

Do Deputado Paulo Piau:
a) solicitando seja o Sr. Amauri Artmos da Mata, Promotor de Justiça
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do PROCON Estadual, convidado para a reunião do próximo dia
13/11/2003;

b) solicitando seja sugerida às Assembléias Legislativas de São
Paulo, Espírito Santo, Paraná, Bahia e Rondônia, Estados produtores
de café, a criação de comissões especiais para discutir questões
relativas à cafeicultura, a exemplo de Minas Gerais.

Reunião de 6/11/2003
Do Deputado Laudelino Augusto, solicitando sejam encaminhados

votos de congratulações aos vencedores do 5° Concurso de
Qualidade de Cafés Especiais - "Cup of Excellerice", realizado em
Araxá, na última semana de outubro, com a premiação de Carlos
Sérgio Sanglard, de Araponga, em 1° lugar, e de Cícero Viegas
Cavalcanti de Albuquerque e Maria Rogéria Costa Pereira, ambos de
Carmo de Minas, em 2° e 3° lugares, respectivamente.

Do Deputado Luiz Humberto Carneiro, requerendo seja
encaminhado oficio à FETAEMG, à FAEMG e ao Ministério Público do
Trabalho, solicitando que discutam as necessidades de adequação da
legislação trabalhista frente à realidade da cadeia produtiva do café e
que apresentem a esta Comissão as propostas acordadas, para que
sejam incluídas no seu relatório final, o qual será encaminhado ao
Ministério do Trabalho e Emprego.

Reunião de 10/11/2003 - Capelinha
Dos Deputados Paulo Piau, Laudelino Augusto, José Henrique,

Vanessa Lucas e Carlos Pimenta:
a) solicitando estudos e esforços do Governo Estadual a fim de se

estadualizar a estrada que liga as sedes dos Municípios de Capelinha
e Angelândia, pela importância desse trecho para a economia da
região;

b) solicitando ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, via Delegacia Federal da Agricultura no Estado, a
instalação de um posto meteorológico na região de Capelinha, em
face da vasta área de produção de café;

c) solicitando ao Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento estudos e providências para dotar a região da
cafeicultura de Capelinha de uma unidade de pesquisa da EPAMIG e
reforçar os quadros técnicos da EMATER-MG para atendimento das
demandas regionais;
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d) solicitando ao Governador do Estado e ao Secretário de

Estado da Fazenda a reativação da agência fazendária de Capelinha,
em face da demanda existente para esse serviço na região da
cafeicultura do vale do Jequitinhonha;

e) solicitando ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável e ao Diretor-Geral do IGAM a agilização
dos estudos para concessão de outorgas de direito de uso de
recursos hídricos na região cafeicultora de Capelinha, com a
finalidade de irrigar as lavouras de café, providência necessária
devido à baixa média de precipitação meteorológica da região.

Do Deputado Carlos Pimenta, solicitando à Secretária de Estado
Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha,
Mucuri e do Norte de Minas que seja promovida audiência pública
dessa Secretaria na região de Capelinha, para discutir o processo de
eletrificação rural, o PAPP, a pavimentação asfáltica das estradas e o
PRODETUR.

Do Deputado Laudelino Augusto, requerendo seja promovida visita
desta Comissão ao campo de produção de café durante a estada em
Manhuaçu para a audiência pública agendada para o dia 18/11/2003.

Reunião de 13111/2003
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva:
a) requerendo seja formulado veemente apelo à TELEMAR com

vistas a que priorize a instalação de linhas telefônicas nas unidades
rurais de pequenos produtores;

b) requerendo seja encaminhado apelo ao Governador do Estado,
ao Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG a fim de que agilizem a reconstrução da
ponte na estrada que liga os Municípios de Jacutinga e Espírito Santo
do Pinhal, SP, pois sua falta vem trazendo sérios prejuízos aos
cafeicultores da região;

c) requerendo seja encaminhado apelo ao Presidente da CEMIG
com vistas a que priorizem a instalação de energia elétrica nas
unidades rurais de pequenos produtores, no programa de eletrificação
anunciado pelos Governos Estadual e Federal;

d) requerendo seja viabilizada e priorizada a instalação de escritório
da EMATER-MG nos municípios cafeeiros que não têm esse
importante órgão público;
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e) requerendo seja encaminhado ofício ao Ministério da

Educação, a fim de que, através da Secretaria de Educação Média e
Tecnológica, priorize o aumento do número de vagas para filhos de
agricultores nos cursos técnicos agrícolas, nas escolas técnicas
mantidas pelo Governo Federal em Minas Gerais;

f) requerendo seja encaminhado ofício ao Presidente do BDMG, a
fim de que seja estudar a viabilidade da extensão de linha de crédito
para os pequenos cafeicultores do Estado, facilitando o custeio e a
aquisição de equipamentos agrícolas e de energia, a construção de
trilhas e terreiros para secagem.

Dos Deputados Domingos Sávio e Dalmo Ribeiro Silva:
a) requerendo sejam convidados os Presidentes da OCEMG, da

CREDIMINAS e da OCB para participarem da plenária final desta
Comissão, no dia 20/11/2003;

b) requerendo seja convidado o Diretor do Crédito Rural do Banco
do Brasil para a plenária final desta Comissão, a fim de que se discuta
a disponibilidade de recursos para a cafeicultura, avaliando-se os já
liberados e o volume suplementar ainda necessário para atender as
demandas mínimas do setor neste ano agrícola.

- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do
Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 120/2003.
A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso
XVI do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Paulo Cesar, solicitando a inclusão em
ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.130/2003. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso XVI do art. 232, c/c o art.
141 do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Segurança

Pública, em que pede seja solicitado ao Prefeito Municipal de Juiz de
Fora que informe a esta Casa as razões que levaram à construção de
casas populares no entorno do CERESP desse município. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Saúde, solicitando seja encaminhado
ao Secretário de Saúde de Belo Horizonte pedido escrito de
informação sobre as ações do órgão que dirige em relação à
leishmaniose visceral. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.504/2003, da Comissão de Assuntos Municipais,
em que solicita ao Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes
informações sobre o plano de reorganização e revitalização dos
Centros Sociais Urbanos no Estado, em especial nos Municípios de
Timóteo, Coronel Fabriciano e Ipatinga. A Mesa daAssembléia 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. Está, portanto, aprovado o Requerimento n°
1.50412003 com a Emenda n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 1.523/2003, da Comissão de Saúde, em que
solicita ao Secretário da Saúde informações relativas à demanda de
atendimento médico e ao déficit de leitos na região do Baixo
Jequitinhonha. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento com 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. Está,
portanto, aprovado o Requerimento n° 1.523/2003 com a Emenda n°
1. Oficie-se.

Requerimento n° 1.578/2003, da Comissão de Educação, em que
solicita à Secretária da Educação esclarecimentos sobre a
possibilidade de estudantes maiores de 18 anos efetuarem sua
matrícula ou transferência para estabelecimentos da rede estadual de
ensino regular, fundamental e 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
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento n°
1.575/2003 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 1.602/2003, da Deputada Ana Maria Resende, em
que solicita ao Diretor-Geral do DER-MG que encaminhe a relação
das rodovias estaduais e delegadas que se encontram em fase de
recuperação ou em operação tapa-buraco e que informe quais são as
empresas responsáveis pelas obras. 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° 1.618/2003, da Comissão de Direitos Humanos,
em que solicita ao Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes o
envio de cópia do acordo firmado entre a direção da USIMINAS, o
Sindicato dos Metalúrgicos de Coronel Fabriciano e representantes do
Governo do Estado com vistas à reparação dos danos causados pelo
chamado Massacre de Ipatinga, ocorrido em 7/10163. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

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

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

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

318/2003, do Deputado Leonardo Quintão, que altera o inciso II do art.
1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98. A Comissão de Justiça perdeu o
prazo para emitir parecer. A Comissão de Administração Pública
opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Administração Pública, que opina pela rejeição do Substitutivo n° 2 e
da Emenda n° 1. Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel
Martini, em que solicita a inversão da preferência na votação do
Projeto de Lei n° 31812003, de modo que o Substitutivo n° 2 seja
apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão
• Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, nesse projeto me

parece que o Deputado Leonardo Quintão busca agilizar e tornar
disponível com maior facilidade o título de declaração de utilidade
pública estadual, reduzindo o prazo de dois para um ano. No projeto
de lei da OSCIF foi aprovado um artigo, a meu ver perigoso, que
previu a habilitação das OSCIPs de imediato, sem nenhuma exigência

• de tempo de funcionamento. Esse foi um ponto de que o Governo e o
próprio Deputado não abriram mão. Nesse sentido, a lei das OSCIPs
faculta hoje a habilitação para qualquer entidade, sem a exigência do
tempo.

Acho que seria prudente um debate sobre esse assunto. Talvez a lei
que prevê dois anos seja muito rigorosa. São muitas as entidades
sociais que prestam um bom trabalho e que, muitas vezes, pela
ausência do título e do acesso à verba, antes de dois anos fecham
suas portas, deixando de prestar bons serviços. Por outro lado, se não
se tem uma regra clara, um critério para que essas entidades se
habilitem, pode-se estar estimulando uma espécie de indústria de
ONGs. No Brasil temos milhares de ONGs importantes e sérias, mas,
infelizmente, algumas pessoas mal-intencionadas muitas vezes abrem
uma entidade exatamente para ter uma renúncia fiscal, para ter
acesso a benefícios da filantropia. Nesse sentido, nesta fase da
discussão, antes de pedir a suspensão da tramitação, gostaria que o
Deputado Leonardo Quintão deixasse claro para todos nós inclusive o
Substitutivo n° 2, que será votado em primeiro lugar, de acordo com o
requerimento do Deputado Miguel Martini, colocando todos os pontos,
para que de fato tivéssemos segurança. Hoje é o primeiro dia de
votação, e cada projeto tem que ser analisado rigorosamente. Foi
aprovado um requerimento de alteração de ordem, colocando em
votação primeiro o Substitutivo n° 2, então gostaríamos de discutir um
pouco mais esse projeto.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Simões.
O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, acredito que a

alteração que o Deputado Leonardõ Quintão propõe é alteração de
uma lei que está em vigor. Na primeira reunião é colocada uma
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alteração que nem sequer teve parecer da Comissão de Justiça,
porque esta perdeu o prazo. Muitas vezes votamos aqui projetos e
encaminhamentos com parecer favorável da Comissão de Justiça que
são derrubados com a alegação de inconstitucionalidade. Agora
estamos aqui abreviando o tempo para conceder o título de utilidade
pública a uma entidade, e essa proposta do Deputado nem sequer foi
apreciada pela Comissão de Justiça. Gostaria de solicitar ao
Deputado autor que fizesse uma reflexão para que discutíssemos isso
com maior profundidade, uma vez que a Comissão que, nesta Casa,
deve verificar a legalidade nem sequer opinou na proposta
encaminhada pelo Deputado.

Precisamos rever o assunto "entidades de utilidade pública". Muitas
vezes esta Casa concede o título a uma entidade, e não
acompanhamos seu funcionamento. Freqüentemente somos
surpreendidos com o fato de entidades de utilidade pública receberem
uma série de benesses, apesar de funcionarem há somente dois
anos, prestando um desserviço ao Estado.

O Deputado Leonardo Quintão conseguiu, no ano passado, um
projeto de OSCIPs em que será transferido recurso público às
organizações. No seu projeto, o primeiro convênio entre o Estado e
organizações nem sequer requer um dia de funcionamento da
entidade. Agora, mais uma vez, diminui-se o tempo de dois anos para
um ano. Para atender ao interesse de quem? Não podemos avalizar
determinadas propostas, das quais participarão entidades e pessoas.
Onde há ser humano, precisamos acompanhar seu comportamento,
pois sua caminhada norterá essas entidades.

Diante disso, o mais prudente seria o Deputado retirar o projeto da
pauta e fazê-lo retornar à Comissão de Constituição e Justiça, para
que possamos votá-lo com consciência. Não somos contra o projeto,
apenas queremos conhecê-lo melhor.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonardo Quintão.
• Deputado Leonardo Quintão - O projeto é simples, pois apresenta

apenas alguns artigos. Mais uma vez, agradeço aos companheiros por
citá-lo, pois contribuirá para a sociedade mineira.

Durante meu mandato de Vereador, recebia diariamente em meu
gabinete creches, representantes de asilos e de associações
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comunitárias pedindo socorro para não fecharem suas portas. A lei
os obrigava a trabalhar 24 meses após a legalização de sua entidade.
Além de ser votado na Câmara Municipal de Belo Horizonte, o projeto
deveria ser apreciado pelo Plenário. Se votado favoravelmente, seria
considerada a entidade como de utilidade pública pelo município.
Esse prazo, em média, demora 36 meses. Ainda como Vereador,
apresentei projeto na Câmara Municipal o qual reduzia o prazo para
12 meses, por entender que nós, parlamentares, precisamos usar
nossa criatividade para ajudar a comunidade na qual estamos
inseridos e para dar condição ao cidadão de bem, que abre a porta de
sua casa para que ali funcione uma creche ou um asilo para que os
idosos de sua comunidade recebam amparo, amor e os devidos
cuidados, os quais, muitas vezes, a União, o Estado e as cidades não
têm condições de cumprir.

Por isso, nobre companheiro, Deputado Chico Simões, entendo,
como cidadão brasileiro e mineiro e como Deputado Estadual, que
temos de nos unir para acabar com a burocracia, a fim de ajudar os
cidadãos a acessar a legalidade do Estado de Minas Gerais e
conseguir, com isso, amparo e ajuda. O meu interesse é esse e nada
mais: ajudar o cidadão de bem.

Concordo com V. Exa. que o cidadão que usar a brecha da lei com
fins escusos deve ir para a cadeia. Se alguém utilizar essa lei com

• esse fim, serei o primeiro a denunciar e trabalhar para colocar esse
cidadão atrás das grades. Se depender de mim, cancelarei a utilidade
pública, acionarei o Ministério Público e os Tribunais de Justiça, a fim
de que esse cidadão vá para a cadeia.

A nossa preocupação de que o cidadão esteja utilizando as
facilidades do Estado para obter vantagens indevidas não pode nos
impedir de ajudar o cidadão de bem que hoje está com um pires na
mão e pedindo pelo amor de Deus para receber assistência no asilo,
na creche, na sua entidade comunitária. Então, essa é a minha
intenção.

Mostrando a unidade desta Casa e o meu sentimento de Deputado
Estadual, peço o adiamento da votação desse projeto, para que V.
Exa. e os Deputados que ainda estão na dúvida possam analisar essa
lei e juntar-se a mim, com a mesma intenção de ajudar o cidadão de
bem a receber recursos do Estado, usá-los e prestar contas perante a
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lei, ajudando, dessa forma, a sua comunidade a estabelecer a
justiça social. Muito obrigado.

O Deputado Leonardo Quintão - (- Lê:) Sr. Presidente, Deputadas e
Deputados, cidadãos presentes nas galerias e que nos vêem pela TV
Assembléia, ocupo esta tribuna na primeira sessão ordinária de 2004
com um objetivo especial. Durante o recesso parlamentar, em que não
estivemos presentes no Plenário nem nas comissões, por não haver
trabalho formal legislativo, várias questões relacionadas ao meio
ambiente foram objeto de nossa preocupação. Uma delas, a que cito
em primeiro lugar, diz respeito a uma atividade desenvolvida no
Município de Itabirito e noticiada pela imprensa regional no último
domingo, com um certo desfecho ontem. Trata-se de um
empreendimento capitaneado pela Prefeitura Municipal de Itabirito,
que, segundo a imprensa, estaria sendo efetivado sem o devido
licenciamento da COPAM, que tem entre os seus membros, como
representante desta Casa, a ilustre Deputada Maria José Haueisen,
do PT.

As reportagens às quais nos referimos afirmam textualmente que o
Ministério Público do Estado proporia o embargo do empreendimento,
uma vez que este se localiza na serra da Moeda e comprometerá o
aqüífero Cauê, que alimenta o manancial do rio das Velhas,
comprometendo o abastecimento de água da Capital.

Neste caso, merece especial atenção o nosso colega Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que é o autor da Proposta de Emenda à
Constituição n° 52, já aprovada em 1° turno por este Plenário, que
propõe o tombamento da serra da Moeda e aguarda parecer para 20
turno. A aprovação dessa PEC certamente dificultará a atividade
extrativa predatória naquele manancial. Refiro-me a uma atividade
que, sem autorização da COPAM, segundo a imprensa, causaria
degradação ambiental e risco para o abastecimento de água na
Capital mineira.

Pelo que foi dito ontem, o Presidente da COPAM e Secretário de
Meio Ambiente determinou a suspensão das atividades naquele local.

E isso que a imprensa noticia. Menos mal, senhores parlamentares,
telespectadores da TV Assembléia. O objetivo deste pronunciamento
não é repetir o que a imprensa noticiou no último domingo e na
segunda-feira, nem tampouco hoje. Sr. Presidente, o objetivo deste
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pronunciamento é dizer o que não foi dito pela imprensa nos
últimos meses.

Ocupo esta tribuna com certa felicidade, ao reprisar a notícia de que
o Estado e o Ministério Público estão cumprindo seu papel, como
parece ser o que vem acontecendo na serra da Moeda. Lamento, no
entanto, verificar que o Estado nem sempre cumpre sua missão e que
o Secretário de Meio Ambiente vem cumprindo suas atribuições
apenas pela metade. O relato que farei merece especial atenção de
todos os nobres colegas, particularmente da Deputada Maria José
Haueisen, nossa representante no COPAM, e daqueles que se
preocupam minimamente com a qualidade de vida dos cidadãos que
os elegeram. O que relatarei demonstra uma situação grave, que
demanda uma ação eficaz do Poder Legislativo mineiro, uma vez que
o Executivo não o faz, sabe-se lá por quais motivos.

Nesse recesso parlamentar, retornando a Belo Horizonte sobrevoei,
por mais de uma vez, esta Capital, e verifiquei, lamentavelmente, a
degradação ambiental, com presença de intensa exploração mineral
em todo o seu entorno. As imagens são grotescas, e é este meu
objetivo maior nesta data de hoje, início da sessão Legislativa de
2004, ano que a Igreja Católica consagrou à proteção das águas
como fonte de vida para a Campanha da Fraternidade deste ano.

Recebemos - e prontamente fizemos alguns levantamentos
preliminares, juntamente com outros colegas - denúncias graves
envolvendo licenciamento pela Comissão de Política Ambiental -
COPAM -, da Minerações Brasileiras Reunidas - MBR - para operação
da mina de Capão Xavier, no município de Nova Lima. Ao que parece,
pelo que me foi dito, com certo grau de certeza, esse licenciamento, a
ser concedido pelo COPAM, compromete o abastecimento de água da
Capital para os próximos anos, décadas e séculos. Queremos
esclarecer, nobres Deputados, que não se trata de uma denúncia
infundada. Fomos visitados, eu e colegas nossos, inclusive por
Prefeitos e Deputados interessados na questão, que alegaram que
tais denúncias tinham como autores cidadãos com interesses
partidários. Não é verdade; somos do PMDB, e a Central única dos
Trabalhadores - CUT -, que é ligada ao PT, comunga as mesmas
idéias. Não estamos falando de interesses partidários. As denúncias
são de gravidade ímpar, e peço atenção especial da nobre Deputada
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Maria José Haueisen, nossa representante no COPAM, para o que
relatarei.

O Município de Belo Horizonte, como proprietário dos mananciais do
Fecho, Mutuca, Barreiro e Catarina, firmou um compromisso com a
MBR, com a COPASA e com o IEF, na gestão do então Prefeito e
atual Ministro Patrus Ananias, para realização de estudos visando à
exploração sustentada dos mananciais que abastecem Belo
Horizonte. Foi cláusula daquele acordo, firmado na gestão do PT, a
integral observância da Lei n° 10.793, de 1992. Aprovada por este
parlamento e sancionada pelo Governador Hélio Garcia, essa lei
dispõe sobre a proteção aos mananciais de abastecimento público em
Minas Gerais, e veda expressamente qualquer atividade de
exploração mineral nas nascentes dos mananciais de abastecimento
público, se houver comprometimento da qualidade e da quantidade de
água.

No art. 40 , fica vedada a instalação, nas bacias de mananciais, dos
seguintes projetos ou empreendimentos que comprometam os
padrões mínimos de qualidade das águas: indústrias poluentes,
atividade extrativa vegetal ou mineral.

De maneira correta, o então Prefeito de Belo Horizonte, do PT,
permitiu que fossem iniciados estudos, sempre balizados pela
aplicação dessa norma que já citamos, a Lei n° 10.793.

Vale lembrar, Sr. Presidente, que não estamos aqui falando de uma
nascente. Nobre Deputada Maria José Haueisen, não estamos
falando de um rio local, de um córrego, onde poderia haver uma ação
mitigadora que compensasse a degradação ambiental, em razão de
uma atividade econômica essencial para a manutenção de empregos.
Não nos referimos a um problema localizado e de fácil resolução,
Deputados e telespectadores da TV Assembléia, mas ao
abastecimento de água para a população de uma Capital de milhões
de habitantes, a Capital de Minas Gerais.

Peço, agora, ao Líder do PMDB nesta Casa, Deputado Ivair
Nogueira, que é engenheiro, que me corrija se eu estiver errado. Peço
também especial atenção ao Deputado Gilberto Abramo e aos ex-
colegas da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Deputados André
Quintão, Célio Moreira, Lúcia Pacífico, Roberto Carvalho e Jô Moraes,
que foram Vereadores pela Capital e têm a maioria de seu eleitorado
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em Belo Horizonte. Quando da assinatura do convênio entre IEF,
MBR, COPASA e Prefeitura de Belo Horizonte, reafirmo, oportunidade
em que o Ministro Patrus Ananias vinculou toda operação à
observação da legislação de proteção a mananciais, foi também
encomendado um estudo pela Prefeitura de Belo Horizonte - temos
até mesmo uma cópia em nosso gabinete - para uma consultoria
especializada. O estudo seria um contraponto aos laudos
apresentados pela interessada na exploração, a empresa MBR.

No parecer - mais uma vez, peço ao Líder Ivair Nogueira, que junto
com este e com outros parlamentares fez a leitura do estudo, que me
corrija, caso eu esteja sendo impreciso - está claro que haverá, com a
exploração da mina de Capão Xavier, na cabeceira dos mananciais
que abastecem Belo Horizonte, diminuição da vazão de água. Não
sou técnico no assunto, senhores parlamentares, Deputado Alencar
da Silveira Jr., apenas sou um interessado nesse assunto e em
cumprir as minhas funções como fiscalizador do Estado,
principalmente na Capital mineira.

A diminuição da vazão de água para o abastecimento da Capital não
é proscrita, impedida, repelida pela Lei n° 10.793, Deputado
Adalclever Lopes. Quem vai repor a diminuição da vazão de água em
Belo Horizonte, onde moram 2 milhões de habitantes, e na Grande
BH, onde moram 4 milhões de habitantes? A empresa? E se ela não
estiver mais operando daqui a algumas décadas, a alguns anos, a um
século?

São questões importantes e necessárias, que devem ser discutidas.
Não adianta adiar essa discussão. Vale lembrar que, depois de tal
parecer, foi paralisado, por determinação da Prefeitura de Belo
Horizonte, quando era Prefeito o atual Ministro Patrus Ananias, o
processo de licenciamento da mina. Mas, terminado o mandato desse
Prefeito, foi reiniciado o processo de licenciamento, visando à
exploração da mina de Capão Xavier.

No estudo de impacto ambiental, foi omitida a observância à Lei ri0
10.793, de proteção aos mananciais de abastecimento público. Não
estou aqui falando de um mero detalhe técnico que poderia ser
suprido por um parecer de um geólogo ou engenheiro. Falo da
inobservância literal de uma lei estadual, aprovada neste Plenário e
sancionada no então Governo Hélio Garcia, por um conselho formado
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e nomeado pelo Governo do Estado. Seria providencial a omissão?
Citar a Lei n° 10.793 não seria um empecilho à realização do estudo
de impacto ambiental? Creio que sim. Como cidadão mineiro, como
parlamentar, tenho certeza, não apenas creio.

A par das denúncias que chegaram a nossos gabinetes, que não se
resumem na conduta omissiva do COPAM, tramita hoje nesta Casa
um requerimento para a realização de audiência pública a fim de se
discutir esse licenciamento.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - Deputado Leonardo
Quintão, meus caros colegas, Presidente, estava ouvindo atentamente
essas suas denúncias. Talvez poucos Deputados tenham prestado
atenção ao que V. Exa. está dizendo, à gravidade dessas denúncias,
talvez até mais graves do que as que estão caindo sobre o PT em
virtude do caso Valdomiro Diniz. Essa denúncia mexe com a vida do
cidadão, não apenas com a parte financeira de um ou de outro que
ganhou o recurso, que foi financiado. Mexe com a vida da população
de Belo Horizonte.

Durante as férias, ouvi um pronunciamento da CUT, pela imprensa,
já denunciando a possibilidade da liberação do licenciamento de
operação dessa mina do Capão Xavier. Fiquei apavorado, mesmo
tendo pouco conhecimento sobre meio ambiente, não sendo "expert'
no assunto. Tivemos a oportunidade de fazer na região um sobrevôo
de helicóptero, porque existem várias pessoas preocupadas com o
que acontecerá com Belo Horizonte. No entanto, nada foi feito até
agora, o processo continua em andamento.

Essa denúncia que V. Exa. está fazendo é gravíssima. A Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais tem de se manifestar, deve
constituir uma comissão permanente para acompanhar esse
processo, ou até mesmo uma CPI - a que não sou muito favorável,
mas, nesse caso, sim. Pelo que foi dito pela MBR, em nota oficial, ela
já fazia sua mea-culpa, dizendo que estava preparada para abastecer
Belo Horizonte depois da exploração da mina de Capão Xavier. Ela
realmente vai degradar a captação de água de Belo Horizonte naquela
região.

Será que o povo ainda continuará sofrendo por falta de água,
passando por dificuldades, para atender a interesses econômicos
dessas empresas que têm acabado com os contornos de Belo
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Horizonte? Todos sabem que Capão Xavier, apesar de ser de
propriedade da Prefeitura de Belo Horizonte, pertence ao Município de
Nova Lima. A Prefeitura já se preocupou, há anos, com a preservação
desse manancial. Adquiriu aquele terreno, onde hoje há essa
polêmica. Não estou vendo a Câmara Municipal de Belo Horizonte ou
outros órgãos manifestarem-se sobre a gravidade da exploração
dessa mina em Capão Xavier. Não estamos vendo nem a imprensa se
manifestar. O Ministério Público, agora, está entrando com um
processo para haver o impedimento.

Estamos vendo que o COPAM já está bem adiantado no
licenciamento sem sequer citar a legislação estadual. Nesse ponto,
temos de elogiar as pessoas que agiram corretamente nesse
processo. Cito o ex-Prefeito Patrus Ananias, que não deixou o
processo andar enquanto não cumprissem a legislação estadual. A
única coisa que deixou que acontecesse foi que se fizesse o estudo
de impacto ambiental.

Por que só agora, depois de quatro ou cinco anos, esse estudo do
impacto ambiental veio à tona às pressas, na correria? Não estou
vendo a manifestação da Prefeitura de Belo Horizonte, que também é
do PT, do ex-Prefeito Patrus Ananias. Esse fato talvez tenha passado
despercebido pela imprensa. Parece que esse assunto está sendo
abafado, mas é da maior gravidade.

Pessoa correta como o Patrus Ananias impediu o licenciamento, e
agora ele vem de qualquer forma contra a legislação estadual, o que
nos deixa apavorados. A própria empresa que solicitou esse
licenciamento disse, em nota oficial, que está preparada para
abastecer Belo Horizonte assim que secarem as águas de Capão
Xavier. Nas férias, vi aquela matéria, achei interessante e comecei a
procurar informações, que são as mais vastas possíveis.

O pronunciamento de V. Exa. é da maior importância para Belo
Horizonte, aliás deveria ter sido feito na Câmara Municipal com o aval
do Prefeito de Belo Horizonte, que deveria estar à frente dessa luta
para preservar esse manancial. Não é pela exploração de minérios
para atender mais uma vez essas empresas que têm acabado com o
entorno de Belo Horizonte. As vezes temos feito vista grossa por
causa de 200 ou 300 empregos, mas esquecemos que a população
tem sofrido muito com essa degradação.
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Os países do Primeiro Mundo proibiram a exploração de minério
porque degrada o solo. No entanto, aqui degrada, acaba, e não
fazemos nada. Então, mandamos para eles o minério cru. O entorno
de Belo Horizonte tem sido degradado por essas empresas.

Deputado Leonardo Quintão, o pronunciamento de V. Exa. talvez
possa passar despercebido na Casa, mas terá eco porque mexe com
a vida do cidadão de Belo Horizonte. Não podemos nos calar diante
dessa situação. Não sou daqui, mas fiquei preocupado porque temos
visto muita degradação do meio ambiente. Muitas vezes fingimos que
não estamos vendo ou que o problema não é nosso.

Esse problema não é apenas de Belo Horizonte, é também dos
mineiros. V. Exa. foi muito feliz em fazer um discurso consistente.
Tenho certeza de que V. Exa. tem as provas, porque também tive
acesso a toda documentação, que está para a imprensa ou para quem
queira ver. Esse processo precisa ter respaldo legal, mas não está
tendo. O Governador Aécio Neves estará sendo co-responsável se
esse licenciamento for liberado. No caso, alguém terá que ser
responsabilizado. O Secretário de Meio Ambiente precisa pronunciar-
se. A COPAM também precisa manifestar-se. Como pode haver uma
licença contra a legislação estadual? Queremos explicações.

As explicações que podem dar para o parlamento talvez justifiquem
a posição deles e que estaríamos errados. V. Exa. disse que, se
estivesse errado, alguém o corrigisse, mas o que vi é que há um jogo
muito grande de interesse em cima da exploração de Capão Xavier.
Sabemos que a empresa já fez o acesso, mas não há autorização
para o início das operações, que precisamos impedir.

V. Exa. informou que amanhã haverá audiência pública na
Comissão de Meio Ambiente, na qual se discutirá o assunto. A
Assembléia tem também de manifestar-se. A imprensa deve acordar
para as denúncias que V. Exa. faz.

As denúncias de V. Exa. são muitos mais graves, e não vemos
respaldo. Trazer esse tema à tona é um ato de coragem, e ficaremos
atentos. Cobraremos do Governo e do COPAM, em que temos uma
representante digna, a Maria José. Tenho a certeza de que ela
prestará atenção a nosso discurso e aprofundará a discussão. Trata-
se de uma denúncia grave. Alguns disseram que é uma discussão
político-partidária devido à entrada da CUT no processo, mas não o é.

URJ
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O problema está acima de interesses partidários ou pessoais

Está na hora de nós, brasileiros, mineiros, nos revoltarmos para
impedir a exploração de nosso solo sem critérios. Eles já disseram
que vão esgotar as águas que atendem, em Belo Horizonte, a mais de
500 mil pessoas. Se isso ocorrer, já existe um projeto para buscar
água em João Monlevade ou Itabirito. Se não ocorrer, serão
perfurados poços artesianos. Logo, têm consciência de que a
exploração da mina terminará com a água. Deputado Alencar da
Silveira Jr., pelas informações recebidas, é a maior mina do mundo
em profundidade, são 400m a céu aberto. Veja o estrago que pode
ocorrer em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

A área da mina, em Nova Lima, pertence à Prefeitura de Belo
Horizonte para preservação do manancial e do abastecimento de
água. Deputado Leonardo Quintão, são denúncias graves e
precisamos discuti-ias. Não falemos sobre possíveis vantagens que
alguém levou. Não é esse o debate. Interessa saber que prejuízos a
operação da mina trará. Uma mina a céu aberto de 400m de
profundidade em que os caminhões terão de ir até o fundo. Imaginem
o estrago nas belas serras mineiras.

Precisamos de pessoas corretas que já impediram essa exploração.
Quando a Assembléia aprovou a lei, foi uma medida para impedir a
degradação dos mananciais. Em seus documentos, existe a prova de
que o Ministro Patrus Ananias, quando Prefeito, disse que aceitaria os
estudos desde que fosse cumprida toda a legislação estadual. Por que
naquela época não o fizeram? Porque sabiam que o Prefeito Patrus
Ananias não permitiria tal degradação. Precisamos valorizar e
enaltecer esse comportamento. Ao mesmo tempo, é necessário
estranhar o porquê do silêncio da atual Prefeitura. Será , que há
alguma coisa? Será que está passando despercebido? E o que
esperamos.

Que esse pronunciamento seja um alerta para a Assembléia, para a
imprensa e para o povo de Belo Horizonte: o estrago que a exploração
da mina de Capão Xavier trará a Belo Horizonte. Ou estamos errados,
pois falamos com base em nossos documentos. Quem sabe existe
algum argumento técnico para mudar nossa idéia?

Deputado Leonardo Quintão, mais uma vez, parabéns pela
felicidade de fazer, no início do ano legislativo, um pronunciamento de
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tamanha importância. Precisamos discutir os danos que as
multinacionais trazem, principalmente para Minas Gerais.

Não estamos dizendo que o minério não tem de ser explorado, mas
que deve ser explorado de forma sustentável, não da forma como
estão querendo, de qualquer maneira. A legislação estadual deve ser
cumprida.

Esperamos que esse pronunciamento tenha eco e que amanhã
possamos debater e aprovar na Comissão a realização dessa
audiência pública, trazendo essa discussão para dentro da
Assembléia, que também é responsável por isso, pois o COPAM é
órgão estadual. Deveríamos contar também com a participação da
Prefeitura de Belo Horizonte. Muito obrigado pelo aparte e parabéns
pelo seu pronunciamento.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Gostaria de parabenizar
V. Exa. pelo pronunciamento e dizer-lhe que protocolamos expediente
junto às Comissões de Educação e de Meio Ambiente, presidida esta
pela nobre Deputada Maria José Haueisen, que muito conhece a
questão do meio ambiente não só em nosso Estado, mas também em
todo o País.

Quero parabenizar também o Ministro Patrus Ananias, que, em
relação ao convênio no qual o IEF se manifesta, fala da necessidade
da observância da Lei n° 10.793 e de todas as outras que dispõem
sobre manancial de abastecimento de água. Temos a certeza de que
esse professor de direito, conhecedor das leis, sabe que a espinha
dorsal de qualquer estudo de impacto ambiental tem de ser regida por
lei estadual. Se assim não for, será como um carro sem rodas.
Nenhum estudo de impacto ambiental poderá ser feito se não estiver
prioritariamente de acordo com a lei que rege as águas do nosso
querido Município de Belo Horizonte.

Portanto, sugerimos a V. Exa., ao Presidente da Casa e à Deputada
Maria José Haueisen constituir comissão para visitar Capão Xavier,
juntamente com todos os técnicos que já o fizeram. Hoje, temos
geólogos fantásticos, como o Sr. João Henrique Grossi Sad, um dos
maiores conhecedores de geologia no Estado, o qual, certamente, não
tem ligação com nenhuma empresa, mas faz parte de uma câmara de
assuntos minerais que hoje temos no COPAM.

Sabemos ainda que a licença de instalação também é regida por
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leis, de acordo com as audiências públicas pedidas aqui e em
Nova Lima. Ternos certeza de que tudo isso deve ter sido cumprido.
Portanto, solicitamos a constituição imediata de grupo de trabalho,
antes que seja dada a licença de operação, para que não fique dúvida
de que "debaixo desse tutu tem lingüiça". Será preciso visitarmos o
local para verificar 'in loco' e saber se, por detrás disso, está tudo
legal, de acordo com o que manda a lei.

Sr. Presidente, sugiro que V. Exa. constitua essa comissão
juntamente com a querida Deputada Maria José Haueisen e a
Comissão de Educação, que deverá visitar o local e observar as
cavernas e algumas áreas de preservação ambiental, com fósseis de
500 milhões de anos. Até cientistas estão proibidos de entrar nesse
espaço, que constitui área de preservação. Portanto, proponho que
esta Casa analise 'in loco' a situação, que envolve muitas questões,
não apenas as referentes ao Município de Belo Horizonte, mas
também ao gestor das águas, a COPASA, enfim, a todo o Governo do
Estado e de Belo Horizonte.

Sr. Presidente, tenho certeza de que, com um grupo de Deputados
constituído por V. Exa, poderemos, juntamente com o interessado, o
Município de Belo Horizonte, por meio de seus representantes, visitar
Capão Xavier.

Parabéns, Deputado Leonardo Quintão. Como um dos Deputados
mais votados em Belo Horizonte, sua preocupação é com o cidadão e
o povo desta cidade. Muito obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Gostaria de
parabenizar V. Exa. pelo seu pronunciamento e por sua preocupação.
Começo agora a entender as matérias publicadas no jornal sobre
assunto considerado não tão relevante: o Distrito Industrial de Itabirito.

O Deputado Irani Barbosa falou de um assunto sobre o qual eu não
iria argumentar hoje. A imprensa deveria dar para esse fato o mesmo
destaque que está dando ao Distrito Industrial de Itabirito. Estão
instalando ali três empresas não poluentes, mas a obra está sendo
interditada. Se fosse em Belo Horizonte, com certeza a situação seria
outra.

Estão destruindo o trabalho de uma Prefeitura que faz um distrito
industrial em 750.000m 2, dentro das normas dos ambientalistas. E
uma cortina de fumaça que oculta interesses. Estão divulgando os
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problemas dos distritos na BR-040, mas estão-se esquecendo dos
que V. Exa. relatou.

Fica registrada aqui minha preocupação. Peço que o Secretário de
Meio Ambiente olhe com outros olhos o problema do Distrito Industrial
de Itabirito na BR-040. Faço um apelo para que o Ministério Público
examine o problema na localidade de Belo Horizonte. Obrigado.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Parabenizo o
pronunciamento de V. Exa. Não posso deixar de me congratular com
os Deputados que argumentam sobre esse importante assunto. Se
nossa geração não começar a se preocupar com a recuperação e a
preservação do meio ambiente, com certeza as espécies vivas
morrerão com ele, e, entre elas, estamos destinados a sucumbir.

O Estado em que vivemos não é forte e possui um procedimento
ambíguo, em que a iniciativa privada tem uma torça muito grande,
porque nós, legisladores, assim o concebemos, dando poderes
excessivos à iniciativa privada, que não é subordinada ao Estado, e,
quando o é, não sabemos, na pactuação, a que entidade, município,
Estado.

Em Coronel Fabriciano, onde V. Exa. nasceu, há uma bela
cachoeira que será usada para a construção de uma hidrelétrica.
Apesar de a sociedade e o município não a quererem, infelizmente
sua vontade não é obedecida, pois a legislação diz que o Estado e a
União têm competência para determinar o que ocorrerá no município.
E o que está acontecendo.

E providencial aprofundar o processo. Acredito que isso está sendo
feito porque o Sr. tem convicção, e há uma cobrança muito grande em
cima do Prefeito de Belo Horizonte. Não nos podemos esquecer de
que foi autorizada pelo Governo do Estado, pela Secretaria de Meio
Ambiente, pelo Estado de Minas Gerais, que tem a sua frente o
Governador Aécio Neves, que tem como base de sustentação, entre
outros, V. Exa. e dos Deputados Fábio Avelar e Alencar da Silveira Jr.

Não podemos usar a tribuna para fazer disso uma política partidária,
desintormando a sociedade. Segundo informações que chegaram aos
meus ouvidos, a Prefeitura de Belo Horizonte, que não tem
competência para vetar, simplesmente concordou com o que foi
autorizado pela Secretaria de Meio Ambiente no tocante ao acesso
até o local onde se encontra a mina que está sendo explorada, 0
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terreno, por sua vez, está dentro de Nova Lima, que também é do
Prefeito do PFL.

Neste momento, temos de agir como cidadãos, como pessoas que
representam realmente a vontade e o sentimento daqueles que nos
elegeram.

Houve participação fundamental do Estado de Minas Gerais. A
Prefeitura, segundo informações, não tinha poder de veto e tão-
somente observou o acesso. E temos também a Prefeitura de Nova
Lima. Todos esses entes são governados por pessoas que têm o
nosso voto. Em respeito a nossos eleitores, vamos nos unir e cobrar
de maneira correta. Entretanto, não devemos "partidarizar", pois a
disputa não é entre partidos.

Devemos nos preocupar com a preservação do meio ambiente, pois,
dessa forma, estaremos preservando a nossa vida e a de todos os
seres vivos. Muito obrigado.

O Deputado Leonardo Quintão - Agradeço o aparte do Deputado
Chico Simões. Quero esclarecer que o terreno é propriedade da
cidade de Belo Horizonte dentro do Município de Nova Lima. Portanto,
é necessário que a Prefeitura de Belo Horizonte, o Governo do Estado
e o Município de Nova Lima estejam cientes.

No início de meu pronunciamento, fui claro. Não estou citando
partidos. Essa não é uma questão partidária, não é apenas uma
bandeira do Deputado Leonardo Quintão do PMDB, mas uma
bandeira da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, do povo mineiro
e dos cidadãos de Belo Horizonte, que, se não abrirem seus olhos e
não se empenharem nessa luta, verão sua água cessar. E de onde
virá a água para o abastecimento das casas de Belo Horizonte?

V. Exa. falou muito bem, Deputado Chico Simões. Conhecendo
minha índole, V. Exa. sabe que não sou Deputado para subir à tribuna
desta Assembléia, dar nome aos bois e apontar dedos sem ter provas.
Antes disso, prefiro lançar a moeda, para juntos encontrarmos a
dificuldade, a solução e os responsáveis pelo problema gravíssimo
que acontece na Capital.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Em primeiro lugar,
cumprimento V. Exa. por trazer à tona um assunto de tamanha
importância, principalmente para esclarecer aquelas dúvidas que, por
ventura, possam existir. V. Exa. pode estar certo de que, quando esse
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requerimento chegar à Comissão do Meio Ambiente - de que faço
parte -, será aprovado, pois é nossa missão analisá-lo e nos
posicionarmos a respeito.

Entretanto, não poderia concordar com V. Exa. quando, no início de
seu pronunciamento, disse que o Estado não cumpre sua missão e
que a Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais vem cumprindo
apenas em parte seu papel. V. Exa. comete uma grande injustiça em
um momento em que o Governo Aécio Neves procura dar uma nova
dinâmica à questão ambiental do Estado, ao colocar naquela Pasta
pessoas ligadas à área. Cito aqui o Secretário José Carlos, que já foi
Secretário de Meio Ambiente do Estado, funcionário de carreira do IEF
e ex-Ministro do Meio Ambiente. Ele tem uma larga experiência e
procura prestar sua contribuição ao desenvolvimento ambiental.
Apenas para exemplificar a nova dinâmica que ele procura dar à
Secretaria do Meio Ambiente, ressaltamos a implantação efetiva dos
COPAMs regionais, para dar uma maior agilidade à fiscalização e ao
processo de licenciamento ambiental. Portanto, repito que V. Exa.
cometeu uma grande injustiça.

Quanto à mina de Capão Xavier, V. Exa. tem razão ao solicitar uma
audiência pública para análises e esclarecimentos, mas quero
tranqüilizá-lo em parte, pois acreditamos nas pessoas envolvidas no
processo.

Para que V. Exa. tenha conhecimento, tive a oportunidade de, ainda
como funcionário da COPASA, há cerca de 10 anos, participar de
alguns estudos sobre essa questão. Temos ciência de que,
atualmente, os técnicos da COPASA, que detêm um profundo
conhecimento sobre a questão do abastecimento de água da nossa
Capital e da região metropolitana, estão também debruçados, durante
todo esse período, na análise desse problema. Confiamos nos
técnicos da Secretaria do Meio Ambiente e do COPAM, que fazem
pai-te de uma comissão formada por diversos segmentos
representativos da sociedade.

Com relação a esse aspecto, gostaríamos de tranqüilizar a
população, pelo menos em parte, porque essa questão do Capão
Xavier está sendo estudada e analisada há cerca de 10 anos pelos
técnicos da mais alta competência do nosso Estado. Não se trata de
um processo que vem se desenvolvendo de maneira apressada e
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equivocada, mas de um processo que vem sendo estudado e
debatido há mais de uma década.

Essa audiência pública é importante, pois teremos condições de
escutar as pessoas que participaram da elaboração da proposta.
Sinto-me tranqüilo porque, como funcionário de carreira da COPASA,
conhecendo os técnicos dessa empresa e a sua participação efetiva
na análise desse procedimento, tenho plena confiança de que esse
assunto, de certa maneira, será esclarecido. Fomos informados de
que a Prefeitura de Belo Horizonte também está participando do
processo. Há a participação de todos os segmentos envolvidos nessa
atividade.

Deixo a minha posição pessoal. Não podemos deixar de analisar a
questão econômica, que é importante, sim. Como membro da
Comissão do Meio Ambiente, acredito e luto por um desenvolvimento
sustentável. Acredito que, atualmente, existam condições técnicas
para aliarem a proteção ambiental com a necessidade econômica.
Não podemos nos esquecer de que Belo Horizonte também possui
vocação para a atividade minerária. Temos de procurar estabelecer
esse equilíbrio no exercício de uma atividade econômica importante
para Belo Horizonte, para a região metropolitana e para o Estado de
Minas Gerais, como um importante instrumento de geração de renda.

Como ambientalista, acredito e defendo o desenvolvimento
sustentável, mas, de qualquer maneira, a audiência pública que V.
Exa. solicitou na comissão será importante para que as autoridades
tenham a oportunidade de se pronunciar e, de certa maneira,
esclarecer e tranqüilizar a nossa população. Muito obrigado.

O Deputado Leonardo Quintão - Muito obrigado.
Nobre Deputado Fábio Avelar, todo o processo que está tramitando

no COPAM não menciona a Lei n° 10.793. Mais uma vez, lerei o art.
4°: "Fica vedada a instalação nas bacias e mananciais dos seguintes
projetos ou empreendimentos que comprometam os padrões mínimos
de qualidade das águas.". O seu inciso II diz bem claro "atividade
extrativa vegetal ou mineral". Nos laudos apresentados aos
Deputados desta Casa e em meu gabinete consta claramente que
será, sim, prejudicado o manancial e será, sim, prejudicado o
abastecimento de água da cidade de Belo Horizonte. Por isso, sinto-
me na obrigação, Deputado Rogério Correia, de trazer a esta Casa
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não denúncias, mas um esclarecimento necessário. Creio que o
Estado de Minas Gerais esteja equipado com técnicos capazes, mas
precisamos de esclarecimentos. Eles precisam vir aqui para nos
mostrar por que não foi mencionada, no COPAM, a Lei n° 10.793. Na
época da administração do Prefeito Patrus Ananias, este mesmo
mandou parar todo o licenciamento da parte da Prefeitura e, naquele
laudo, está sendo citada, bem claramente, a Lei n° 10.793, que foi
votada nesta Casa e sancionada pelo então Governador Hélio Garcia.
Lembra o Presidente que não podemos permanecer inertes em
assuntos tão relevantes. Se acaso o COPAM insistir em proceder a
esse licenciamento ilegal - pois é o que é, uma vez não observada
minimamente a legislação estadual -, seremos obrigados a anular os
atos do COPAM, seja por ato do Governador, seja por resolução desta
Casa.

Sim, se esse assunto foi tratado de forma insignificante até agora,
de modo a se considerar que tem pouca relevência, o Sr. Governador
Aécio Neves deverá ter conhecimento da gravidade da instalação de
uma exploração minerária na cabeceira dos mananciais de
abastecimento de água da Capital do Estado que ele governa. Ou
ninguém ainda lhe avisou que haverá um licenciamento naquela área?

Será que o Secretário de Meio Ambiente - como bem disse o
Deputado Fábio Avelar -, que foi Secretário Executivo do Ministério de
Meio Ambiente, foi Ministro do Meio Ambiente e foi Secretário de Meio
Ambiente do Governo Azeredo, não avisou ao Governador que pela
COPAM trafega silenciosamente um licenciamento que não respeita,
não observa a legislação ambiental do Estado? O Governador não há
de ser avisado, senhores parlamentares? Mesmo considerando que a
MBR financiou muitas campanhas eleitorais, e essas informações
estão disponíveis porque são públicas, o Secretário de Meio Ambiente
há de avisar ao Governador Aécio Neves, ainda hoje, após este
pronunciamento, que o estudo de impacto ambiental da mina de
Capão Xavier nem sequer cita a legislação de proteção aos
mananciais. Leio novamente a Lei n° 10.793 no seu art. 4 0: 'Fica
vedada a instalação, nas bacias e mananciais, dos seguintes projetos
ou empreendimentos que comprometam os padrões mínimos de
qualidade das águas: II - A atividade extrativa vegetal ou mineral.'.

E, se o Sr. Governador concordar, que se responsabilize
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pessoalmente pelos atos dos Conselheiros que nomeou para o
COPAM.

Certo é, Deputadas e Deputados, que não estamos diante de um
velho dilema entre o emprego e o meio ambiente, entre a atividade
econômica e a ecologia. Não é ecológico dizer que a paralisação da
atividade mineraria da MBR nas minas que inviabilizam o
abastecimento de água de Belo Horizonte irá causar desemprego em
massa. Esse argumento é por demais infantil e, se utilizado pela
empresa, somente beneficia a MBR. Se utilizado pelos sindicatos,
demonstra outro tipo de posição.

O abastecimento de água ultrapassa todas essas questões, em que
somente às vezes se coloca o homem na condição de primaz sobre o
meio ambiente. Aqui, nesse caso, estamos falando da vida e da
primazia da vida do homem sobre o capital, da nossa vida, da vida de
nossos filhos e netos, da vida de nossos vizinhos, de nossos colegas
e amigos, da vida de quem representamos, da vida de nossos
mandatários.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Obrigado, Deputado
Leonardo Quintão. Em primeiro lugar, gostaria sinceramente de
parabenizar V. Exa. por trazer esse tema à tribuna da Assembléia
Legislativa. Não se trata de um assunto de pequena monta, ao
contrário, é algo importante, e há, sim, por parte das entidades
ambientalistas, a suposição de que a exploração daquela região
possa afetar pelo menos quatro mananciais que integram o
abastecimento de água de Belo Horizonte. Se essa dúvida existe,
precisa ser tratada pela Assembléia Legislativa do ponto de vista
político, não "partidarizando" demais o assunto. A Prefeitura de Belo
Horizonte deu uma determinada autorização - que significa a estrada
ir até aquele local - baseada no COPAM, na FEAM e no próprio
Ministério Público, portanto, com a legalidade orientada pelo Governo
do Estado. Se o Governador sabe ou não sabe disso, fica a pergunta,
mas é necessário que passe a se integrar no processo, assim como o
conjunto desta Assembléia e do Estado de Minas Gerais.

Durante o período de recesso - ao contrário do que alguns órgãos
de imprensa acham, o recesso parlamentar não são férias, mas um
recesso para o exercício de outras atividades políticas; todos os
Deputados, ou a grande maioria, não tiram férias durante todo o

rÀ



138
período de recesso parlamentar -, no dia 28/1/2004, protocolei na
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais o seguinte
requerimento.

- Lê requerimenteo em que solicita seja realizada audiência pública
para se debater o empreendimento na mina de Capão Xavier pela
empresa MBR, em Nova Lima, o que poderá afetar quatro mananciais
que integram o abastecimento de Belo Horizonte.

Apresentei um requerimento solicitando que fossem convidadas as
seguintes autoridades: o Procurador Jarbas Soares Júnior,
Coordenador da Procuradoria Estadual Especializada no Combate
aos Crimes Ambientais, que evidentemente deve ser ouvido sobre se
essa liberação deve ou não permanecer; a liberação existiu, repito,
por parte do Governo do Estado; um representante da MBR, que
poderia dar explicações técnicas do ponto de vista da empresa; um
representante do COPAM, que deveria ser o próprio Secretário, para
dar as explicações dessa liberação; um representante da FEAM; e
representantes da sociedade, que seriam um representante da CUT,
que também acompanha esse movimento por via de sua área
ambiental e um representante da ação popular que é movida para que
seja embargada essa obra no manancial. Essa discussão precisa ser
feita. Nesse sentido, a preocupação do Deputado Leonardo Quintão é
também nossa. Esperamos que essa reunião se realize.

O Deputado Adalclever Lopes também se tem preocupado com essa
questão e propõe a ida de uma comissão da Assembléia Legislativa
até lá. As duas coisas podem completar-se. Precisamos fazer uma
visita ao local, mas temos também que ter acesso aos dados técnicos
e às diversas opiniões para saber se de fato vai ou não afetar, se é ou
não é correto.

As questões que V. Exa. levantou sobre financiamento de campanha
pela MBR são também algo que evidentemente nos deve preocupar.
Essa preocupação está existindo no Congresso Nacional; aliás,
depois dessa denúncia sobre Valdomiro Diniz, deve-se ir a fundo no
que se refere à modificação da questão do financiamento de
campanha, e, certamente, se existir a tal CPI que o Senado está
querendo fazer sobre financiamento de campanha, teremos que
reproduzi-ia em Minas Gerais. V. Exa. nos dá uma oportunidade,
quem sabe?, de partir desse assunto para uma análise dos diversos
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financiamentos de campanha no Estado de Minas Gerais.
Parabenizo V. Exa. por essa abordagem, acho que essa reunião
precisa ser feita e concordo com a visita da Assembléia Legislativa ao
local, proposta pelo Deputado Adalclever Lopes. Muito obrigado.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Nós também, Deputado
Rogério Correia, protocolamos, no dia 22 de janeiro, requerimento
pedindo que fossem convidados o Dr. Juarez de Oliveira Rabelo,
Diretor de Operações da MBR, o Dr. José Carlos Carvalho, Secretário
de Meio Ambiente, o Prefeito Fernando Pimentel ou seu
representante, Mauro Ricardo Machado Costa, Presidente da
COPASA, Dr. Ricardo Santiago, o engenheiro que propôs a ação, e
Rodrigo Cançado, representante de meio ambiente do Ministério
Público. Mas, antes disso, deveríamos fazer essa visita, com
parlamentares indicados pelo Presidente, e que essa comissão
analisasse e desse parecer político pela vida e pela água de Belo
Horizonte, que está acima de qualquer partido. Queremos que Belo
Horizonte não viva apenas 100 anos, que é o tempo de exploração,
mas talvez dois ou três milhões de anos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Vem à Mesa
requerimento do Deputado André Quintão, solicitando o adiamento da
votação do Projeto de Lei n° 318/2003. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 295/2003, do Deputado
Dinis Pinheiro, que autoriza a reversão de imóvel que descreve ao
Município de Carlos Chagas. A Comissão de Justiça perdeu o prazo
para emitir parecer. 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 Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 810/2003, da Deputada
Jô Moraes, que dispõe sobre a fiscalização e vigilância sanitária nos
estabelecimentos que praticam bronzeamento artificial e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade
do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Saúde
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opina pela rejeição do projeto. A Comissão de Defesa do
Consumidor opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da
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° 810/2003 com a Emenda n° 1. A Comissão
de Defesa do Consumidor.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 944/2003, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a retroceder 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° 1.200/2003, do
Governador do Estado, que altera o art. 85 da Lei n° 13.317, de
24/9/99. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 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.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Ivair Nogueira, solicitando a
palavra, pelo art. 70 do Regimento Interno, para, nos termos de seu §
1 0 , transferi-Ia ao Deputado Leonardo Quintão. A Presidência defere o
requerimento e fixa o prazo de 60 minutos para o orador. Com  a
palavra, o Deputado Leonardo Quintão.

O Deputado Leonardo Quintão - Muito obrigado, Deputado
Adaiclever Lopes. Entendendo as datas, o Deputado Adalclever Lopes
apresentou requerimento no dia 22 e o Deputado Rogério Correia
apresentou no dia 26.

Deixo a sugestão de que amanhã sejam votados, em conjunto, os
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pedidos do Deputado Adalciever Lopes e do Deputado Rogério
Correia.

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte) - Cumprimento-o pelo
seu pronunciamento, que nos alerta para os problemas que podem ter
graves conseqüências, sobretudo para Minas Gerais. O Deputado
Adalclever Lopes protocolou o requerimento, mas pediu-me sua
retirada amanhã. O Deputado Rogério Correia apresentou
requerimento do mesmo teor, com exceção dos convidados, e V. Exa.
propõe visita para constatarmos "in loco" a situação do Capão.

Proponho primeiramente a visita para depois aprovarmos o
requerimento conjuntamente. Realizaremos reunião para discutirmos
a presença das pessoas solicitadas pelo Deputado Rogério Correia,
mas que não apresentam seus nomes inseridos no requerimento do
Deputado Adalclever Lopes. Essa é a melhor maneira de encaminhar
o trabalho que V. Exa. começou tão bem, trazendo as denúncias a
esta Casa.

O Deputado Leonardo Quintão - Obrigado, Deputada Maria José
Haueisen, Presidente da Comissão de Meio Ambiente e membro
permanente do COPAM-MG. Reitero minha preocupação, Deputados
Rogério Correia, Adalclever Lopes e Roberto Carvalho, ex-Vereador,
por quem tenho grande estima. Deveríamos votar a matéria amanhã,
porque a licença de operação deverá ser liberada no COPAM.
Inquieta-me o fato de fazermos a visita e, no apagar das luzes, o
COPAM aprovar isso. Precisamos impedir a continuação do
licenciamento.

Peço a costumeira seriedade e ainda mais: que compartilhem
comigo dessa empreitada, de forma a não deixar sobrar nenhuma
dúvida. Que não sejamos responsabilizados no futuro pela falta de
água na Capital nem pela irresponsabilidade de homens que se dizem
públicos. Tomemos nós as nossas atitudes e deixemos que a história
nos julgue. Obrigado e que Deus nos abençoe nessa empreitada.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Acompanhei atentamente os
pronunciamentos dos Deputados e do Líder do PT, Deputado Rogério
Correia. O que aconteceu com o Governo Lula e com o PT foi sério.
Não farei muitos comentários, já que todos conhecem minha posição
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em relação ao jogo do bicho. Há muitos anos, luto nesta Casa,
como jornalista e radialista, a favor da sua legalização. Se ele fosse
legalizado no País, não teríamos partidos políticos nem outros
segmentos achacando-o; não seria colocado na contravenção penal
nem teríamos escândalos como este que aconteceu com o PT, que
não me deixam surpreso, pois não foi a primeira vez em que isso
aconteceu com o partido. Pode-se falar que não sabiam. O
"companheiro" Waldomiro era companheiro da bancada parlamentar
do Governo Federal. Várias vezes estivemos em Brasília e vimos
Deputados do PT chamando-o de companheiro Waldomiro, pedindo-
lhe para falar com o Dirceu, reivindicando uma coisa ou outra. Isso
porque era um companheiro, mas que não teve a dignidade de seguir
as doutrinas de companheiros como o próprio Líder Rogério Correia,
de quem conheço a índole.

Digo isso porque o PT é reincidente nesse problema. Então, não
podemos falar que isso é bobagem, que se vai apurar, que se vai ver.
E necessário que uma CPI seja formada, Sr. Presidente.

Lembro que, nesta Casa mesmo, há um ano e pouco atrás,
falávamos do escândalo do jogo do bicho e das propinas que eram
pagas ao PT no Rio Grande do Sul. Sabemos que tudo isso é uma
cortina de fumaça. E é lógico que o Presidente Lula não estava
sabendo do comportamento desse assessor, mesmo porque o
Presidente fica pouco em Brasília. No entanto, como disse, temos que
lembrar que pode ser uma cortina de fumaça.

Falei aqui várias vezes sobre o contrato da G-Tech. Ele seria
renovado no final do Governo Fernando Henrique Cardoso. A
comissão formada pelo Governo de então pleiteava 30% de desconto
referente às taxas daquela empresa. A G-Tech teria condições de dar
esses 30% - os telespectadores e todos aqui desta Casa têm como
acompanhar - porque todas as loterias, ligadas à Caixa Econômica
Federal, já têm a aparelhagem toda funcionando. Portanto, esse
percentual representaria uma diminuição significativa num contrato
dessa natureza, Sr. Presidente. A G-Tech propôs o desconto de 28%.
Se isso ocorresse, a Caixa Econômica pagaria esse percentual a
menos. Não foi aceito pelo Governo Fernando Henrique, mas o
Governo Lula prorrogou esse convênio com 7% de desconto, ficando
21% para trás.
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Quero dizer que o PT sempre foi favorável à formação de CPIs.

Portanto, tenho a certeza de que o PT levará essa questão adiante,
assim como tenho convicção de que o partido do qual faço parte, o
PDT, assinará o requerimento para a formação da CPI.

Repito, Sr. Presidente, que o jogo ilegal não atende a ninguém.
Lembro, também, que o jornal "Estado de Minas" trouxe, na coluna do
Sr. Mário, um convite para a inauguração, em Belo Horizonte, de mais
um bingo. Como se entende isso, Sr. Presidente? O jogo é ilegal.
Ninguém arrecada, e, no entanto, inaugura-se mais um bingo?

Concluindo, lembro que fizemos um projeto, na estadualização dos
bingos, pelo qual o Ministério Público, a Assembléia Legislativa e a
Loteria do Estado de Minas Gerais fiscalizariam o seu funcionamento.
Colocariam um fiscal, de manhã, de tarde e de noite, para que tudo
funcionasse direitinho. Seria uma garantia para os apostadores e
também para o Governo, que arrecadaria. Hoje, infelizmente, vemos
tudo funcionando na ilegalidade, sem que o Governo nada arrecade.

E em razão disso que temos denúncias envolvendo o PT- e pela
segunda vez. Alerto-os para o fato de que haverá mais, principalmente
quando se levar o problema da G-Tech adiante. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, como já disse hoje,
queremos a apuração desse caso. Deixo isso claro. Esse funcionário
foi demitido imediatamente do Governo Federal. Ele fala de casos que
ocorreram antes do Governo Lula. Isso também tem de ser
averiguado. O cidadão, comprovada sua culpa, deverá, no nosso
entender, pelas mãos da justiça parar na cadeia, pois é onde devem
estar os que cometem crime de colarinho branco. Não há nada que
nos faça não querer a investigação. E claro que a desejamos. E
preciso saber se esse é um fato ocorrido no Governo Lula, que deseja
uma CPI no Congresso Nacional.

Entendo quando a Oposição diz que quer a CPI do PSDB, do PFL,
de setores que, aliás, não são todos. Há setores do próprio PSDB e
do PFL que levam em consideração que isso não deve ser feito, até
pela estabilidade política, social e econômica no Brasil. Seria uma
irresponsabilidade. Pelo que sei, até o Governador Aécio Neves tem
seguido essa linha. E claro que entendam os que desejam pôr lenha
na fogueira. Isso é comum. Porém é evidente que esse fato não
ocorreu durante o Governo Lula.
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Poderia caber uma CPI para verificar o problema da LOTERJ,

que é a loteria do Rio de Janeiro, onde ocorreu o fato. Não venham
dizer que há incoerência na posição que apresentamos. Desejamos a
apuração. Quem cobra coerência esquece a CPI do Sistema de
Vigilância da Amazônia, que deveria ter sido instalada no Governo do
ex-Presidente Fernando Henrique. No mesmo período houve CPts
para analisar a reeleição, a privatização, da investigação do caso
Eduardo Jorge, das empreiteiras. Todas essas CPIs ocorreram no
Governo Fernando Henrique Cardoso. O fato não ocorreu antes nem
foi caso de funcionário de quarto escalão. Então, evidentemente quer-
se criar um desgaste na imagem do PT, no Governo do Presidente
Luta. Isso faz mal para o País. Nosso sentido é muito claro.
Evidentemente, há que apurar esses fatos.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. sabe da minha posição quanto à
questão da legalização e da estadualização do jogo do bicho. O
Deputado Federal Gilmar Machado, do PT, atua nesse sentido no
Congresso Nacional. Desejamos que haja essa outra discussão. E
necessário que se faça um modificação no problema de financiamento
de campanha no Brasil. Isso é fundamental. Qualquer cidadão de
quarto escalão pode falar em nome de campanha para arrecadar
dinheiro. Financiamento de campanha virou uma bagunça. Pode-se
receber dinheiro seja de quem for, da forma que desejar, com caixa
dois. Isso é público e notório. Portanto, é preciso modificar o
financiamento de campanha, que deve ser público. Por quê? Porque
moraliza e democratiza as eleições impedindo ou, pelo menos,
minimizando o poder econômico. Deve-se discutir sobre isso. Quer se
fazer uma CPI generalizada sobre isso. Hoje o Deputado Leonardo
Quintão apontou que a M13F1 contribuiu com várias campanhas para o
Governo do Estado, incluindo a do Governador do Estado. Poderemos
também estender essa CPI por aqui. Isso seria muito bom em termos
de retaliação política, mas não ajudaria o Brasil nem Minas Gerais
neste momento. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Serei breve. Seguindo o raciocínio do
Deputado Rogério Correia, há fatos concretos do Governo do
Estado.Uma das maiores doadoras de campanha do Governador
Aécio Neves é a Localiza, que doou quase meio milhão de reais para
a sua campanha. A Localiza ganhou um "presentão" no final do ano:
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50% de desconto em todos os impostos, como o IPVA, que a
empresa teria de pagar para o Governo do Estado. Ela foi a terceira
maior doadora da campanha do Governador.

Não queremos fazer demagogia, mas já ficou claro que o Governo
Lula tem seriedade. Ele pôs de pronto a Polícia Federal para apurar o
caso, promover levantamentos. Se for o caso, a justiça realmente tem
de punir, se possível, com cadeia. Justiça tem de ser feita. Não
adianta a Oposição no Congresso Nacional querer jogar para a platéia
se quiser fazer CPI. Eles vão fazer em todo o País, nas Assembléias
Legislativas, no Congresso Nacional, no Senado, uma CPI para
apurar o financiamento das campanhas. A reforma política é muito
importante, pois com ela haverá possibilidade de se travar um amplo
debate com a sociedade organizada. Fiz esse financiamento público
de campanha e voto na lista, pois tenho algumas restrições que
podem impedir a renovação. Não devemos fugir desse debate.

O Sr. Presidente - Vem à mesa requerimento do Deputado Dinis
Pinheiro, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 60
minutos.

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do

Regimento Interno, prorroga a reunião até as 20h14min. Com a
palavra, o Deputado Dinis Pinheiro.

O Deputado Dinis Pinheiro - Sras. Deputadas, Srs. Deputados, trago
a esta tribuna tema de suma importância e estou certo de que o
Deputado Weliton Prado terá grande interesse em participar da
condução do nosso discurso.

Há muito tempo é debatido nesta Casa um projeto expressivo, de
grande alcance social e que ultimamente encontrava-se adormecido.
Refiro-me à tão sonhada redistribuição de ICMS em nosso Estado.
Ontem, o conceituado jornal "Estado de Minas", de forma oportuna e
adequada, relatou a respeito da Lei Hobin Hood, do ICMS solidário, do
grande clamor que existe entre os mineiros de realizar a implantação
dessa lei, com o propósito de auxiliar os municípios mais carentes.

Apenas para ilustrar, vale a pena informar que o projeto de ICMS,
que aqui tramita há muitos anos e que beneficia aproximadamente 15
milhões de mineiros, provavelmente 650 cidades, por incrível que
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pareça, ainda não foi incluído na pauta para se promover o grande
debate por nossos pares neste fórum, Plenário desta augusta Casa do
povo mineiro. No ano passado, a perspectiva era a de que o Governo
Federal acolheria essa iniciativa, pois, na proposta de reforma
tributária encaminhada pelo Governo Lula ao Congresso, havia um
item benéfico e de grande importância para os municípios mais
carentes, qual seja a retirada do índice de 75% no VAF. Esse índice é
elevado e só beneficia cidades ricas, que têm grande produção
econômica. O Estado, naquele momento, nos deixou a primeira
possibilidade de reduzir esse percentual, e, naquele momento,
aplaudimos a iniciativa do Governo Federal. No entanto, sem
nenhuma explicação, ao chegar ao Senado, esse item foi eliminado
sem justificativa. Ou seja, um dos itens mais importantes da reforma
tributária, uma das maneiras mais eficazes de se promover a
desconcentração de riquezas no Brasil, um dos instrumentos mais
fortes para se erradicar a pobreza no Brasil, foi eliminado do Senado
com anuência do Governo Federal.

Um sonho, portanto, que foi adiado, prorrogado no Senado, sem a
mínima explicação aos mineiros e ao Brasil. Ontem, vi essa
reportagem no "Estado de Minas", e, acredito que, no início desta
sessão legislativa, nada melhor que retomarmos esse assunto
fundamental, de suma importância para a condução dos destinos dos
municípios mais pobres de Minas Gerais. Quero, mais uma vez,
aproveitar esta tribuna para fazer um alerta: se o Governo Federal não
fez, não tomou iniciativa, não agiu, cabe a esta Assembléia
Legislativa, dentro de suas prerrogativas, de seus dispositivos legais,
priorizar o social, promover e executar todas as ações e esforços
necessários para a tramitação do projeto do ICMS, que beneficiará
milhões de mineiros.

Tenho certeza de que o Governador Aécio Neves se encontra
solidário com nosso projeto, haja vista suas ações à frente do
Governo de Minas, sobretudo no que se refere à criação de uma
secretaria para cuidar, zelar, com todo carinho e respeito, pelos
municípios mais pobres. Foi referendado aqui ontem, por intermédio
de sua mensagem, lida pelo grande Secretário e mestre Prof.
Anastasia, que abordou também, de forma enfática, a necessidade de
se efetuarem aqui as alterações do ICMS. Essa lei foi aprovada há
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muitos anos e, logicamente, tem de atender ao momento, precisa
ser aperfeiçoada. Já percorreu todas as comissões nesta Casa, mas,
sem nenhuma explicação, a Assembléia Legislativa ainda não
apresentou correta justificativa aos Prefeitos, a toda Minas Gerais.
Aliás, esse debate já contou com a participação de inúmeros
Deputados. Tomo a liberdade de citar a luta, coragem e dedicação do
Deputado Ermano Batista, representante dos municípios mais pobres,
que sempre empunhou a bandeira da distribuição mais justa, humana
e solidária do ICMS.

Reporto-me à manchete reproduzida ontem pelo "Estado de Minas":
"Cidades-pólo perdem dinheiro". Essa matéria demonstra a
necessidade de se fazer a distribuição do ICMS, mas a manchete não

• corresponde à realidade porque, infelizmente, os dados não foram
externados com a devida precisão, correção e conhecimento. Cito,
com todo respeito, o Prefeito de Uberaba, Marcos Montes, que está
lamentando aqui que Uberaba, no mês de dezembro, foi contemplada
com R$4.100.000,00 e, no mês de janeiro, continua com o mesmo
valor. Porém, o nobre Prefeito, acostumado à fartura, a administrar
quantias expressivas, talvez não esteja informado de que novembro é
um mês de grande produção e comércio em Minas e em todo o Brasil.
Logicamente, o VAF de dezembro é maior, pois é quando se gera a
maior receita, o maior volume de recursos. Em dezembro, foram
rateados R$229.000.000,00, baseado no mês de novembro. Em
janeiro, ratearam-se somente R$212.000.000,00. Ou seja, se ele
continuou com o mesmo valor, sendo que o bolo financeiro diminuiu,
ele de nada pode reclamar; pelo contrário, deve comemorar.

Ressalto que não somente Uberaba, mas também Contagem, Betim,
Ipatinga se encontram na lista das cidades-pólo que estão lamentando
nesse final de ano. O acréscimo para eles será bastante acentuado,
ao contrário de outros municípios, como, por exemplo, Novo Cruzeiro,
que hoje deve estar com a menor renda "per capita" do Estado. E
lamentável esse quadro perverso de distribuição do ICMS com que
deparamos hoje, neste Estado. Senão, vejamos: Belo Oriente também
está na lista das lamentações. Para conhecimento dos nobres
Deputados, esse município tem 20 mil habitantes e está recebendo
quase R$1.500.000,00 por mês, mas Ribeirão das Neves, aqui na
Grande BH, com 250 mil habitantes, recebe aproximadamente
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R$600.000,00 por mês.
Não tenho dúvida de que existe uma necessidade imperiosa de se

promover nesta Assembléia a implantação de novos critérios para que
possamos implantar o ICMS solidário. Não do modo que essas
cidades ricas pleiteiam, mas da forma como foi amplamente debatido
e discutido aqui, da forma como atende mais de 15 milhões de
mineiros e mais de 650 cidades, da forma como recebeu o apoio e a
solidariedade de mais de 50 Deputados desta Casa.

O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - Ilustre e preclaro colega
Deputado Dinis Pinheiro, transitando pelos corredores da Casa, pude
ouvir a voz de V. Exa. bradando essa notícia, que realmente merece
ser ressaltada. A notícia da existência de um projeto de lei de autoria
de V. Exa. que já está em condições de ser colocado na pauta pela
Presidência da Casa, que corrige uma injustiça muito grave.

Sabemos como era a distribuição do ICMS, baseada na lei seca
contida nos ditames da Carta de 1989, que distribuía o ICMS apenas
considerando o aspecto econômico, o que gerou um distorção
tremenda - o grande crescia, crescia, o pequeno encolhia, encolhia.
Ocasionou problemas sociais gravíssimos não só para as cidades
pequenas, que eram esvaziadas em razão da falta de condições de as
Prefeituras manterem ali seu munícipe, mas também criando
problemas sociais nos grandes centros. A arrecadação aumenta nos
grandes centros, mas a busca e o processo migratório constante
geram problemas sociais, ruralizando a periferia das grandes cidades
e trazendo problemas sociais dos mais graves. Daí o alto índice de
criminalidade, porque nosso homem do campo, honrado como
sempre, não agüenta viver na promiscuidade, o que acaba ocorrendo
na periferia das cidades grandes.

Há pouco tempo lemos relatório de uma instituição da ONU
elogiando o aumento o IDH em Minas Gerais, em que se dizia que
uma das razões básicas dessa elevação era a Lei Hobin Hood, do
então Governador Eduardo Azeredo, que foi destemido naquela
ocasião, porque mexer naquele vespeiro era um ato de bravura.

Então, esse órgão, se não me engano a FAO, expôs que o aumento
do IDH foi graças à Lei Robin Hood, que distribuiu recursos
desconcentrando a aplicação dos recursos públicos, oferecendo
condições aos municípios dos diversos rincões do Estado e
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segurando em sua base o ser humano que ali vive e ali deixa de
vegetar.

Tive a honra de ser o relator do projeto de V. Exa. Em conversas
com diversos Prefeitos, com Lideranças da Casa e com V. Exa.,
chegamos à conclusão de que o projeto poderia ser aperfeiçoado,
porque a idéia era muito boa. V. Exa. concordou que alguns
municípios estariam sendo prejudicados em demasia. O importante,
como diz o ditado popular, era "tirar o papo sem machucar o pescoço".
O projeto hoje corrige essas distorções e garante às cidades grandes
os recursos que tinham com uma queda muito pequena e ainda
distribui de maneira racional atendendo a toda a população do Estado
de Minas, eliminando aquele fator físico e colocando como fronteira o
elemento social.

Parabenizo V. Exa. pela brilhante idéia que teve e pela sua
obstinação na defesa de um projeto, na concretização de um ideal que
é importante, de grande interesse não apenas para os que serão
beneficiados, porque o maior beneficiado é Minas Gerais, que
eliminará, pouco a pouco, esse processo migratório mórbido, que
tanto mal causa a nossa população. Parabéns mais uma vez a V. Exa.

O Deputado Dinis Pinheiro* - Obrigado, Deputado Ermano Batista,
grande companheiro nas nossas lutas na defesa dos mais pobres.

Lamentavelmente, o Senado Federal retirou esse item da
Constituição, que poderia abrir a primeira porta para exclusão do item
de 75%, de acordo com o VAF, o que seria altamente benéfico para
os mais pobres. Inexplicavelmente, o Senado achou por bem não
levar adiante essa proposta. Mas não vamos nos desanimar, pelo
contrário, essas dificuldades devem servir de estímulo, de coragem e
de ousadia para todos nós.

No Palácio da Liberdade, hoje, tivemos oportunidade de participar
de um grande evento, quando o Governador Aécio Neves distribuiu
ambulâncias para diversos municípios, em sua grande parte pobres,
carentes e desassistidos.

Apresentamos esse projeto também com esse propósito de
promover ações que ajudem efetivamente esses municípios.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Agradeço ao nobre
Deputado Dinis Pinheiro.

Quero, mais uma vez, referendar esse projeto de autoria de V. Exa.
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nosso grande líder José Dirceu, sendo considerado pessoa de sua
inteira confiança, como foi noticiado por toda a imprensa. Valdomiro
há muitos anos participa de todas as ações e articulações políticas do
Ministro José Dirceu, ocupando posição de destaque e de grande
relevância, por indicação do PT, mais precisamente avalizado por
esse nosso Ministro. Fiquei assustado com o teor dessas denúncias.

Sempre acreditei no Governo do PT e continuo acreditando, tanto
que fiz campanha para o Presidente Lula em minha terra natal. Temos
o orgulho de ter José Alencar como Vice-Presidente, grande partícipe
da reconstrução do Brasil.

Não tenho dúvida de que o Ministro José Dirceu, pessoalmente,
precisará abrir a boca, agir, dar respostas e enfrentar o problema,
dando explicações ao Congresso, a esta Assembléia, aos mineiros, ao
Brasil. Afinal de contas, Valdomiro, mesmo não sendo filiado ao PT, é
a pessoa que tem ligação mais estreita com ele que com qualquer
outro petista. Daí a nossa preocupação. Tenho certeza absoluta de
que o Ministro José Dirceu terá condição de proferir explicações
convincentes e satisfatórias.

Mas os esclarecimentos têm de ser externados, e a citação desse
crime deve ser rápida. Aliás, ainda não sei o posicionamento do PFL,
mas, se vierem falar em instalação de CPI com a minha pessoa, direi
que não quero uma, mas duas. Deverão ser assinadas duas CPIs.

Lembro-me, ainda menino, do meu saudoso pai, Tonico Pinheiro,
deixando a Prefeitura e o outro Prefeito dizendo: "O senhor poderia
fazer uma ressalva". Meu pai respondeu: "Faço duas, três, quatro,
cinco ressalvas". Esse é o grande legado que ele deixou para nós. Os
únicos dois Prefeitos que tiveram todas as contas aprovadas pela
Câmara e pelo Tribunal no Município de lbirité foram meu saudoso
pai, Tonico Pinheiro, e meu irmão, Toninho Pinheiro, que exerce o
segundo mandato.

O Ministério Público, a Assembléia, o Congresso, os Estados Unidos
e a ONU podem apurar, podem faze( quantas CPI5 forem
necessárias. O maior patrimônio do homem público é o nome. Esta é
uma oportunidade ímpar para que o Ministro José Dirceu possa se
explicar para que não recaia nenhuma dúvida sobre o PT, sobre o PL,
pois conhecemos muito bem a bandeira do PT. Como aliado do
Presidente Lula, respaldo o seu nome, a sua bandeira, a sua história,
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sempre pautada pela transparência, pela moralidade, pela estrita
observância dos mais rigorosos padrões de probidade.

Alguns setores da mídia tentaram diminuir a imagem do nosso
honrado Vice-Presidente José de Alencar. Quiseram caluniá-lo a todo
custo. Relembro aqui a rapidez, a altivez e a coragem desse grande
homem, um exemplo para todos nós na área empresarial e,
sobretudo, na vida pública. José Alencar, notável homem público,
tomou a iniciativa de instaurar uma CPI, para que tivesse todas as
formas adequadas e necessárias para a apuração do caso. A
imprensa estava noticiando de forma indevida, injusta, incorreta e
desleal. Nada se apurou. Verificou-se que se tratava de um grande
mineiro, um grande brasileiro, um homem público inatacável, de
conduta ilibada, sério, que enche de orgulho o PL, enaltece os
mineiros e eleva o Brasil. Aliás, ele foi o grande avalista da
possibilidade de reconstrução do nosso País. Temos de louvar as
atitudes decentes e honradas como as que o nosso Vice-Presidente
José Alencar...

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Dinis Pinheiro,
estou acompanhando seu lúcido raciocínio e a oportunidade dos
assuntos que V. Exa. traz à tribuna. Mais uma vez, quero reiterar de
público que estamos de mãos dadas com V. Exa. na defesa dos
municípios menores. Isso é uma questão de justiça social. V. Exa.
conhece minha posição. Em segundo lugar, sobre as palavras do
Deputado Weliton Prado, sem dúvida nenhuma só as podemos admitir
dentro do contexto de alguém que está mal informado ou quer
informar mal.

Ele deve saber - se não souber, está mal informado - que Minas
Gerais perdia receita do IPVA com o percentual que cobrava das
locadoras. Minas passou a não perder, pelo contrário, a ganhar, pois
todas passaram a emplacar no Estado. Isso significa um acréscimo
em vez de evasão de receita. Se sabe disso e falou diferente, quis
informar mal.

Está claro que o Governador Aécio Neves tem interesse pela coisa
pública e preocupa-se com a transparência, a ética e a moralidade.
Talvez ele esteja tentando levantar questões que não tenham
fundamento, como uma estratégia para se desviar da grave discussão
que esta Casa e o Brasil precisam fazer.
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Ouvindo o Líder do PT falar que o partido irá trabalhar pela CPI

das eleições e do financiamento de campanhas, referindo-se ao
escândalo ocorrido com Valdomiro Diniz, lembrei-me do caso de um
alcoólatra do interior, que já cedo chegou ao botequim e pediu um
copo de cachaça. Alguém do lado, preocupado com sua saúde, disse-
lhe: "Não beba, isso faz mal à saúde.". Ele respondeu: "Não faz
nada.". Tentando demonstrar o mal que a cachaça fazia, o indivíduo
pediu um ovo cozido e colocou-o no copo de cachaça. O ovo ficou
pretinho. Ele disse: "Está vendo como ficou o ovo?". O alcoólatra
respondeu: "Rapaz, nunca mais comerei ovo.".

Percebo que estão tentando fazer mais ou menos isso com o caso
do Valdomiro Diniz. Estão desviando o assunto - "Vamos tratar do
problema do financiamento da campanha eleitoral!" -' como se isso
pudesse resolver o problema. Alegam que já passaram o caso para a
Polícia Federal, que já demitiram e que agora isso não tem mais nada
a ver. Dizem que tudo aconteceu no Governo anterior, há dois anos.

Apenas se fôssemos muito ingênuos admitiríamos que, desde a
gravação do Valdomiro Diniz, ele se converteu e que, a partir de
agora, nunca mais comerá ovo. Seria algo parecido. Na verdade, a
questão é mais grave. Estamos falando da Presidência da República
e, por que não dizer, de um Primeiro-Ministro, alguém que, segundo
palavras do próprio Presidente da República, é o capitão do time do
Governo Federal. Não estamos falando de um assessor, de alguém
do quinto, sexto, sétimo ou oitavo escalão, o que já seria grave.
Estamos falando do capitão do time do Governo Federal. Ele tem
ligações, há 12 anos pelo menos, quando já tinha sido indicado para o
Governo do PT com o PSB no Rio de Janeiro. Depois continuou no
Governo da Benedita da Silva. Foi indicado para o Governo de
Cristóvãm Buarque, em Brasília, pelo mesmo José Dirceu. Hoje ocupa
um cargo a respeito do qual li uma matéria no jornal: um Deputado do
PT, o Biscaia do Rio de Janeiro, dizia que não aceitava o fato de, para
falar com o José Dirceu, ter que pedir permissão ao Valdomiro.

Falamos de alguém que tinha um excessivo poder, delegado ou não.
Não pensem que apenas a demissão resolveu o problema. Neste
momento, certamente, paira sobre minha cabeça e a de todos os
brasileiros a seguinte questão: o caso do bicheiro veio a público,
haveria outros? Há algum outro em curso que poderia ensejar um
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novo golpe de corrupção envolvendo recursos públicos?

"Se estão tentando abafar, há algo a esconder". São palavras do
José Genuíno, Presidente do PT. Ele falou isso em 1999.

Será que o PT vai querer que o povo brasileiro esqueça o que
disse? Não acredito. Isso é grave, e a única forma de passar tudo a
limpo é realmente fazer o que o PT sempre defendeu. Não venham
dizer agora que isso pode gerar uma instabilidade econômica e um
problema na Bolsa, relativamente ao dólar e à balança comercial.
Sendo assim, teremos de fechar os olhos para tudo, a fim de não
colocar em risco a estabilidade econômica. No passado, isso podia
acontecer, ou jogava-se no quanto pior melhor? E claro que a situação
não pode continuar assim. E claro que creio e sei que muitos
Deputados do PT estão defendendo a CPI. Mas os jornais estão
noticiando uma fala do José Genoíno: "Se estão querendo abafar é
porque existe algo a esconder". As outras notícias são as seguintes.
"Planalto acelera nomeações para evitar apuração". "Governo age e
obtém vitória contra a CPI". "PT ameaça para que não tenha CPI". E
vai por aí afora. Tantos jornais estão noticiando sobre a questão.
"Governo decide enquadrar os petistas para sufocar a CPI". E o José
Genoíno diz: "Se estão querendo abafar é porque existe algo a
esconder". E essas palavras foram proferidas em 1999.

José Dirceu disse que, para o Governo, o caso da corrupção está
encerrado. Isso é simples. Ninguém come mais ovo, e o problema
está resolvido. O problema é o ovo.

Quanto ao caso do alcoólatra, parece-me que desejam fazer o
mesmo com ele. Acredito que haja somente uma saída agora. O povo
brasileiro não pode decepcionar-se com o Lula. O meu partido,
Deputado Dinis Pinheiro, o P56, tem o compromisso de dar
governabilidade ao Lula, mas não pode fazer de conta que esses fatos
não aconteceram e que não são graves. Tratam-se de ligações de
longo tempo! Há denúncias de que o acusado já favoreceu outros
contratos, ocupando essa posição de poder no Governo, beneficiando
esse ou aquele e essa ou aquela empresa. Acredito que não podemos
tratar da questão com a simplicidade que desejam, falando agora de
financiamento de campanha. E claro que esse problema é grave, mas
tem de ser tratado no bojo de todas as questões que envolvem o Sr.
Valdomiro Diniz. Não podemos desviar o assunto dizendo que está
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resolvido, que ele já foi demitido e que o problema foi passado para
a Polícia Federal. Antes isso não acontecia, pois era importante que o
Congresso Nacional instalasse uma CPI e que fosse investigada a
fundo a questão. Agora, basta demitir, passar o problema para a
Polícia Federal e ele está resolvido! Essa é uma parte das medidas
que se esperava fossem, no mínimo, tomadas. Não negaremos que
se trata de medidas acertadas, mas não satisfazem o povo brasileiro.
Estamos percebendo uma mudança de comportamento. Lerei um ou
dois parágrafos desse editorial da "Folha de S. Paulo".

A favor da CPI. As revelações envolvendo o Subchefe de Assuntos
Parlamentares da Presidência da República, Valdomiro Diniz,
mereceram rápida resposta do Governo, que exonerou o funcionário e
determinou a instauração de um inquérito. São reações previsíveis,
diante de fatos de difícil contestação. A questão é saber se essas
medidas são suficientes ou se, como pretendem alguns, seria cabível
a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito.

Valdomiro, como se sabe, era uma espécie de braço direito do
Ministro da Casa Civil, José Dirceu, nas negociações com partidos e
parlamentares. Ocupava um gabinete no próprio Palácio do Planalto.
Foram levantadas suspeitas de que sua atuação não se limitou à
negociação com o empresário e bicheiro Carlos Augusto Ramos em
2002. Já com o Governo Luiz Inácio Lula da Silva eleito, há suspeitas
de que Valdomiro, integrante da equipe de transição, teria influenciado
a renovação de um contrato entre uma multinacional de
processamento de dados e a Caixa Econômica Federal.

Diante dessa situação, é lícito indagar qual o alcance das ações do
funcionário, os métodos por ele utilizados e suas relações com os
demais membros da administração Lula. Trata-se de uma
investigação perfeitamente adequada a uma CPI, e, se o PT estivesse
na Oposição, seria o primeiro a clamar por ela."

E ele continua nessa lógica de raciocínio para fazer essa defesa.
Não quero tomar mais tempo de V. Exa. com este aparte. Apenas

gostaríamos de dizer que acreditamos no Presidente Lula,
acreditamos que o Brasil mudará para melhor, mas é preciso que toda
a sociedade brasileira tenha a segurança de que as ações deste
Governo sejam sempre pautadas por um discurso que sempre foi
feito, de ética, transparência, de moralidade e de interesse com a
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coisa pública, e que não se mude agora. Do contrário, creio que a
população brasileira, perplexa, se perguntará: "Acreditar em quê? Em
quem? Qual o discurso atual, se é que será modificado?". Muito
obrigado.
• O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Dinis Pinheiro,
:primeiramente saúdo V. Exa. por abordar esse assunto, assim como o
anterior, que é muito importante na defesa dos pequenos municípios.
V. Exa. pode contar com a nossa solidariedade nessa discussão. E
evidente que preciso dar uma resposta ao Líder do PSB, Deputado
Miguel Martini, para que possamos fazer um debate mais
aprofundado, não apenas da retórica oposicionista. Aliás, o partido do
Deputado, o PSB, nacionalmente, também tem posição contrária a
essa CPI, por entender que isso interessa ao PSDB, e não ao
Governo Lula, do qual o PSB faz parte. Como o PSB daqui parece
muito mais uma filial do PSDB do que do PSB nacional, responderei
ao Deputado Miguel Martini como se ele fosse um Deputado do
• PSDB, que aliás, é a sua grande trajetória política.
• Parece que o PSB não tem representantes aqui, pelo menos da sua
política nacional. Há aqui uma diferença partidária, faltando um D no
:pB do Deputado Miguel Martini. E preciso entender o discurso com
uma certa retórica. Como contou um caso de um dito popular, é
preciso lembrar que o peixe morre pela boca. Temos que ter cuidado
no raciocínio, Deputado Miguel Martini, e gostaria que o Deputado
Dinis Pinheiro acompanhasse também meu raciocínio.

É claro que esse é assunto sério, que há necessidade de punição,
•:de averiguação que não basta apenas a demissão, que tem que ser
aprofundado. Há um acordo global nosso quanto à forma de se
proceder. O que está em discussão é se a CPI é o instrumento mais
correto. Gostaria que tivéssemos esse consenso. Não temos
nenhuma intenção de abafar o caso, mas de que o caso seja posto a
nu e que tudo seja esclarecido. Sobre qual o melhor instrumento para
se fazer isso, há uma discordância e uma divergência. Uma comissão
parlamentar de inquérito, para ser séria, precisa ter um fato
determinante. O que surgiu até agora foi um fato ocorrido antes do
Governo Lula, não colocando em xeque o próprio Governo, a ponto de
necessitar de uma comissão parlamentar de inquérito. Penso dessa
forma. Há, portanto, uma diferença. 0 Deputado vai à frente num
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editorial da "Folha de S. Paulo", que, há muito, desde o início do
Governo Lula, faz oposição ferrenha, na linha que o PSDB faz ao
nosso Governo. O editorial da "Folha de S. Paulo" é justamente o
discurso que o PSDB vem fazendo. Respeito, embora discorde, e
acho que fazê-lo é papel da Oposição. Queria discordar do ponto de
vista do conteúdo. Diz que há indícios, embora os indícios não sejam
postos na concretude de uma CPI, de que esse Sr. Valdomiro poderia,
por ser amigo do José Dirceu, ter influenciado para que um
determinado contrato ou contratos beneficiassem, portanto, o Governo
que estivesse responsabilizado. Do ponto de vista concreto, não
existe nada disso. Aí digo que o Deputado Miguel Martini veio aqui
corretamente reclamar da intervenção do Deputado Weliton Prado que
diz: "O Governo Aécio Neves beneficiou a Localiza". O Deputado diz:
"Mas aumentou os impostos no Estado". Mas a Localiza se beneficiou.
A Localiza deu dinheiro para a campanha do Aécio. E correto dizer
que isso merece uma comissão parlamentar de inquérito porque o
Governador Aécio Neves, tendo recebido dinheiro da Localiza, a
favoreceu? Esta é uma pergunta, porque pau que dá em Chico dá em
Francisco. V. Exa. assinaria uma CPI com esse conteúdo se fosse
proposta pela Oposição? Há um indício?

Outro indício. A Federação Nacional das Seguradoras recentemente
teve o favorecimento de um veto do Governador para não pagar um
percentual aprovado por esta Casa no final do ano, em emenda da
Comissão de Segurança Pública. O Governador do Estado vetou.
Tem suas razões de veto, mas beneficiou a FENASEG no caso do
DPVAT, o que tem sofrido um ataque constante do jornal "Estado de
Minas". A véspera, antes de vetar, o Governador recebeu o Sr.
Pimenta da Veiga, do PSDB, que é advogado da FENASEG. E um
fato para uma comissão parlamentar de inquérito? V. Exa. assinaria
isso? Diria que precisamos ter cuidado. O peixe morre pela boca. Se
de fato for verificado que há ligação do Ministro José Dirceu com
qualquer beneficiamento que vá contra o povo brasileiro, realmente é
necessária a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito.
Mas isso não está posto. O fato do Valdomiro ser amigo do José
Dirceu não significa que o José Dirceu esteja implicado em algo que
fez o Sr. Valdomiro. Ou vocês têm, com todos seus relacionamentos,
a segurança precisa de algo que aconteça no interior do seu
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gabinete?
Por experiência, digo que não o tinha em meu gabinete, na época da

CPI do Narcotráfico. Portanto, não se pode fazer essa ligação. A
discussão precisa ser feita. Não digo que temos razão, que, de forma
alguma, deveria ser instalada CPI. Caso contrário, diríamos que há
indício, mesmo que não se comprove. A honra das pessoas ficará na
lata de lixo simplesmente porque se quer travar disputa política.
Espero que essa não seja nossa ação.

O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - Agradeço-lhe. Estou
encantado com o nível do debate. O assunto é assaz relevante e
muitíssimo preocupante para a Nação brasileira. Poderia ser motivo
de acirramento de ânimos, de agressões de ambas as partes. V. Exa.
citou a questão do cheque para preservar a figura do Presidente da
República. O Deputado Miguel Martini agiu da mesma forma, porque,
afinal de contas, é o mandatário maior. Como brasileiros, temos o
dever de defender essa figura como uma instituição, sob pena de o
País, talvez, ficar à deriva.

Preocupa-me o fato de continuarmos acreditando na sinceridade, na
lisura e na honestidade do Comando Nacional. Tenho a figura do Sr.
Valdomiro como algo insignificante. Ora, tem enorme significado. Não
se trata de algo isolado. O indivíduo apresenta vida pregressa que
merece ser examinada. Ele é um elemento oriundo da CUT que foi
para Brasília assessorar a Bancada do PT na condução da CPI que
terminou com o "impeachment" do Fernando ColIor de Mello. Foi
assessor do Governo petista no Distrito Federal e da coligação petista
e socialista no Rio de Janeiro. O fato denunciado na fita veio à tona e
desnudou a sujeira. Ele se mostra como garimpeiro de dinheiro de
campanha petista. Não quero conspurcar a imagem nem o caráter de
Deputados da bancada estadual. Conheço todos, respeito-os e os
admiro pela sinceridade, lealdade, honestidade, perseverança e
coerência. A elite petista deve dar satisfação. O depoimento de um
simples motorista gerou a queda de um Presidente.

Deputado Miguel Martini, as instituições não ficaram abaladas. O
dólar não subiu, e nada aconteceu, já que vivemos num País cuja
democracia sólida depõe e mantém o Presidente sem a preocupação
de regime de exceção, que, no passado, era fácil acontecer. Para que
o Presidente da República permaneça com o crédito do povo
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brasileiro, deve instaurar CPI e apurar os fatos.

Vamos ver o que o indivíduo andou fazendo ao falar que quer
R$150.000,00 para patrocinar a campanha da Benedita e do Magela.
E preciso investigar ao longo de sua vida, de suas ações, no Plenário
do Congresso, onde tinha cadeira cativa, para discutir questões de
toda ordem com os parlamentares, como lobista do Governo. E as
outras que podem ter acontecido? Porque quem peca uma vez pode
pecar outras vezes. Não estamos querendo condenar esse homem
pelo pecado que cometeu naquele momento. Queremos saber
quantos e quais são os pecadores porque, no alto escalão da
República, pode haver pecador, assim como havia no Governo
Fernando Coilor de Mello. Não era apenas o motorista Herivélton. O
próprio Presidente e a própria Ministra Zélia Cardoso de Meio estavam
envolvidos nas falcatruas. Havia, enfim, muitas pessoas, mas, graças
a uma CPI séria, foi deslindado o mistério, a cortina caiu, e a sujeira
se mostrou.

Agora, o Sr. Lula, para continuar merecendo não só a minha
confiança, mas a de todo o povo brasileiro, não deve tentar forçar,
blindar o Sr. José Dirceu, que é o comandante maior do PT, o homem
que dá as ordens. Quem sabe esse WD ou esse JV não são um novo
PC? Paira, agora, uma dúvida no ar. Nós e a Nação brasileira só nos
tranqüilizaremos com a apuração dos fatos. Esperamos que o
Presidente da República tenha a hombridade de determinar que os
fatos sejam apurados. Muito obrigado.

O Deputado Dinis Pinheiro* - Estou muito preocupado, confesso aos
Srs. Deputados, com essas denúncias que afloraram nos últimos dias
a respeito do poderoso auxiliar do poderoso Ministro José Dirceu.
Confesso, Srs. Deputados, que o que pode realmente abalar o Brasil
não é a apuração de um caso, mas sim a falta de credibilidade de
seus dirigentes, a falta de honradez, a corrupção. Isso, sim, pode
fragilizar um governo, um pais, uma nação. E por isso que fiz questão
de mostrar a minha preocupação como aliado e como participante
dessa aliança PT-PL. E por isso também que utilizei o caso do
honrado homem público José Alencar para ilustrar essa situação.

Se eu estivesse no lugar do José Dirceu, diria para se apurar tudo,
para me afastarem.

Relembro aqui também, não me recordo do nome do Ministro, de um
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•episódio ocorrido no Governo Itamar Franco, em que algumas
denúncias recaíram sobre um Ministro dele. Naquele instante, o
Presidente afastou a pessoa envolvida, mas que, depois, inocentada,
retornou à condição de Ministro. Portanto, nada melhor do que a
apuração dos fatos.

Entendo que o Ministro José Dirceu tem a oportunidade, a condição
de se explicar e de zelar por esse grande patrimônio brasileiro que é o
nome do nosso Presidente Lula. Nada melhor do que isso. Portanto,
espero que o Ministro José Dirceu tenha a hombridade de colocar as
questões no devidos lugares, a fim de que não recaía nenhuma
dúvida sobre a conduta, a correção e a moralidade do nosso

• Presidente Lula.
* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito o

encerramento da reunião por falta de número regimental.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia
18, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.170/2003
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei sob comento

dispõe sobre o recolhimento de valor de multa, preço público e
encargos, nas situações que menciona, e dá outras providências.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que perdeu prazo para emitir seu parecer.

Em virtude de requerimento de autoria do referido Deputado, foi a
proposição encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos
lindes de sua competência.

Fundamentação
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Cabe à Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas,

em razão da matéria compreendida em sua denominação e objeto, a
apreciação do projeto em tela, conforme o disposto no art. 102, XII,
alíneas "e" e1", do Regimento Interno.

Em linhas gerais, o projeto determina seja dividido em até quatro
parcelas iguais e consecutivas o recolhimento de preços públicos e
outros encargos decorrentes da remoção e da estadia de veículos e
demais objetos, bem como multas aplicadas em razão de infração a
legislação do trânsito.

Estatui ainda, no art. 2 0, a desobrigação do recolhimento dos
referidos preços e encargos por parte do infrator, se for comprovada,
nos termos da regulamentação da futura lei, a incapacidade de
pagamento.

Segundo o autor da proposição, o Código de Trânsito Brasileiro
aumentou consideravelmente o valor das multas. O cidadão está cada
vez mais onerado, não conseguindo pagar o que lhe é exigido; daí, a
necessidade do parcelamento do débito. Ampara-se, ainda, o autor
em legislação semelhante, do Município de Belo Horizonte.

A Lei Municipal n° 8.209, de 25/9/2001, prevê o parcelamento de
multas e preços públicos e encargos nas penalidades ocorridas a
partir da data acima, quando passou a vigorar. Poderão ser
parceladas, em até quatro vezes, todas as multas de competência
municipal e as de dupla competência, cujos autos de infração foram
lavrados por agentes municipais.

Repetindo o disposto na esfera municipal, entendemos que a
vigência da futura lei não irá infringir dispositivos federais, porquanto
estará no âmbito da competência e da circunscrição estadual,
conforme disposto no inciso II do art. 1° do projeto em exame.

Tal fato não pode passar despercebido por esta Comissão, que têm
por competência apreciar o mérito do projeto, notadamente as
conseqüências da futura lei sobre o cidadão, no caso, benéficas.

Por derradeiro, há uma certeza: a futura lei beneficiará não só o
cidadão, desonerando-o de um encargo imediato, mas também o
Estado, que, a partir do parcelamento dos citados encargos que lhe
são devidos, verá, quase de pronto, diminuída a inadimplência,
havendo o aumento da arrecadação e a redução do número de
veículos apreendidos nos pátios do DETRAN por não-pagamento de
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multa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1° turno, do

Projeto de Lei n°1.170/2003.
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2004.
Adalciever Lopes, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Sidinho

do Ferrotaco.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 175/2003

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o projeto de lei em pauta,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.098/2002, visa a
instituir o Selo de Comunicação Cidadã no âmbito do Estado de Minas
Gerais.

No 1° turno, a proposição foi aprovada na forma do Substitutivo n° 1
com a Emenda n° 1.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar o projeto no 2 0 turno, no
âmbito de sua competência, e elaborar a redação do vencido, que é
parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, o projeto de lei sob

comento objetiva instituir o Selo de Comunicação Cidadã, a ser
concedido anualmente aos veículos de comunicação que se
destacarem na promoção do Estatuto da Criança e do Adolescente e
da Declaração Universal dos Direitos do Homem e na defesa do meio
ambiente.

No 1° turno, a Comissão de Constituição e Justiça, objetivando
aprimorar a matéria, apresentou o Substitutivo n° 1, em que substituiu
a palavra "selo" por "medalha", estendeu a futura lei a todos os
veículos de comunicação e encarregou alguns dos conselhos
compostos por membros da sociedade, já existentes, de promover as
atividades necessárias à premiação.

o projeto aprovado no 1° turno atribui a medalha tão-somente aos
meios de comunicação educativa e comunitários, pelo relevante papel
que ocupam na sociedade. O serviço de radiodifusão comunitária tem
por fim o atendimento à comunidade beneficiada, procurando, entre
outras coisas, dar oportunidade à difusão de idéias, elementos de
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cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade e incentivar a
formação e a integração da comunidade, estimulando o lazer, a
cultura e o convívio social. Já a TV Educativa presta relevantes
serviços à sociedade, instruindo pessoas e contribuindo para a
formação da cidadania.

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

175/2003, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2004.
Célio Moreira, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Adalclever

Lopes - Laudelino Augusto.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 175/2003

Institui a Medalha de Comunicação Cidadã no âmbito do Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Medalha de Comunicação Cidadã, a ser

concedida, anualmente, às rádios comunitárias e às TV5 educativas
que promovam o respeito:

- aos direitos da criança e do adolescente;
II - aos direitos humanos;
III - ao meio ambiente.
Art. 20 - A Medalha de Comunicação Cidadã será conferida nos

graus ouro, prata e bronze, conforme critérios a serem estabelecidos
na regulamentação desta lei.

Art. 30 - Participarão da seleção dos veículos de comunicação a
serem contemplados com a medalha instituída por esta lei os
seguintes órgãos colegiados:

- o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - o Conselho Estadual dos Direitos Humanos;
III - o Conselho Estadual de Proteção ao Meio Ambiente.
Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias a contar de sua promulgação, ouvidos os órgãos a que
se refere o art. 30.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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1.063/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.063/2003, de autoria do Deputado Domingos

Sávio, que declara de utilidade pública a Associação de Promoção e
Assistência ao Necessitado - APAN -, com sede no Município de
Divinópolis, 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° 1.063/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Promoção e

Assistência ao Necessitado - APAN -, com sede no Município de
Divinópolis.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Promoção e Assistência ao Necessitado - APAN -, com sede no
Município de Divinópolis.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz -

Dimas Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.094/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.094/2003, de autoria da Deputada Maria
Tereza Lara, que declara de utilidade pública a Associação Corpo
Cidadão, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em
turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 10 do ad. 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° 1.094/2003
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Declara de utilidade pública a entidade Corpo Cidadão, com sede

no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Corpo

Cidadão, com sede no Município de Belo Horizonte.
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, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz -

Dimas Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.09712003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.097/2003, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de São Bento e Cuscuzeiro, com sede
no Município de Carmo do Paranaíba, 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 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° 1.097/2003
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de São Bento e Cuscuzeiro - CDC -, com sede no
Município de Carmo do Paranaiba.

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

Desenvolvimento Comunitário de São Bento e Cuscuzeiro - CDC -,
com sede no Município de Carmo do Paranaíba.

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, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz -

Dimas Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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1.099/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.099/2003, de autoria do Deputado Antônio

Andrade, que declara de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário Unidos Venceremos de São Francisco
da Comunidade das Almas, com sede no Município de Carmo do
Paranaíba, 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° 1.099/2003
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário Unidos Venceremos de São Francisco da Comunidade
das Almas - CDC -, com sede no Município de Carmo do Paranaíba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário Unidos Venceremos de São Francisco
da Comunidade das Almas - CDC -, com sede no Município de
Carmo do Paranaíba.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dimas

Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.131/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n o 1.131/2003, de autoria do Deputado Roberto
Ramos, que declara de utilidade pública a Associação do Centro
Profissionalizante e Ação Social Shalon, com sede no Município de
Itabira, 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
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final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°1.131/2003
Declara de utilidade pública .a Associação do Centro

Profissionalizante e Ação Social Shalon, com sede no Município de
Itabira.

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

Profissionalizante e Ação Social Shalon, com sede no Município de
Itabira.

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, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dimas

Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.140/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.140/2003, de autoria do Deputado Wanderley
Ávila, que declara de utilidade pública a Associação das Voluntárias
Amigas da Santa Casa de Caridade de Diamantina, com sede no
Município de Diamantina, 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° 1.140/2003
Declara de utilidade pública a Associação das Voluntárias Amigas

da Santa Casa de Caridade de Diamantina - AVASC -, com sede no
Município de Diamantina.

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

Voluntárias Amigas da Santa Casa de Caridade de Diamantina -
AVASC -, com sede no Município de Diamantina.

Art. 2 0— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - DjaIma Diniz, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.145/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.14512003, de autoria do Deputado Adelmo

Carneiro Leão, que declara de utilidade pública a Associação para
Desenvolvimento Social dos Bairros Nossa Senhora Aparecida e
Salvador - ADSBNSAS -, com sede no Município de Campos Altos,
foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 10 do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°1.145/2003
Declara de utilidade pública a Associação para Desenvolvimento

Social dos Bairros Nossa Senhora Aparecida e Salvador -
ADSBNSAS -, com sede no Município de Campos Altos.

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

Desenvolvimento Social dos Bairros Nossa Senhora Aparecida e
Salvador - ADSBNSAS -, com sede no Município de Campos Altos.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - DjaIma Diniz, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.146/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.146/2003, de autoria do Deputado Alencar da

Silveira Jr., que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Santo Expedito dos Moradores da Rua Ventosa, com sede no
Município de Santo Antônio do ltambé, 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
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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°1.146/2003
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Santo

Expedito dos Moradores da Rua Ventosa, com sede no Município de
Santo Antônio do ltambé.

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

Comunitária Santo Expedito dos Moradores da Rua Ventosa, com
sede no Município de Santo Antônio do Itambé.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.154/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.154/2003, de autoria do Deputado Domingos

Sávio, que declara de utilidade pública a Associação Imaculada
Conceição, com sede no Município de Divinópolis, 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°1.154/2003
Declara de utilidade pública a Associação Imaculada Conceição,

com sede no Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Imaculada

Conceição, com sede no Município de Divinópolis.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.155/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.155/2003, de autoria do Deputado Domingos
Sávio, que declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo
de Bom Sucesso, com sede no Município de Bom Sucesso, 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°1.155/2003
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Bom

Sucesso, com sede no Município de Bom Sucesso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de

Paulo de Bom Sucesso, com sede no Município de Bom Sucesso.
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, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - DjaIma Diniz, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.157/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.157/2003, de autoria do Deputado Leonardo

Quintão, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores
e Empresários do Bairro Sion - AMESION -, com sede no Município de
Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°1.157/2003
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e

Empresários do Bairro Sion - AMESION -, com sede no Município de
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Belo Horizonte.

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

Moradores e Empresários do Bairro Sion - AMESION -, 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 Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.162/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.162/2003, de autoria da Deputada Vanessa

Lucas, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção à
Maternidade e à Infância de Cássia - APROMIC -, 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°1.162/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à

Maternidade e à Infância de Cássia - APROMIC -, com sede no
Município de Cássia.

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

Proteção à Maternidade e à Infância de Cássia - APROMIC -, com
sede no Município de Cássia.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.167/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.167/2003, de autoria do Deputado André
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Quintão, que declara de utilidade pública a Associação Assistencial
Cantina Dona Bernadete Lemos, com sede no Município de Passos,
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° 1.167/2003
Declara de utilidade pública a entidade Cantina Dona Bernadete

Lemos, com sede no Município de Passos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Cantina Dona

Bernadete Lemos, com sede no Município de Passos.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria OUvia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.176/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.176/2003, de autoria do Deputado Weliton

Prado, que declara de utilidade pública a Ação Moradia, 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°1.176/2003
Declara de utilidade pública a Ação Moradia - Pastoral da Moradia,

com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Ação Moradia
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Pastoral da Moradia, 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, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Dimas Fabiano.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2004

ATAS

ATA DA 28 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 28 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 18/2/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - l a Parte: P Fase

(Expediente): Ata - 2 8 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n

o
s 1.369 a 1.378/2004 - Requerimentos

n
os 2.181 a 2.206/2004 - Requerimentos dos Deputados Adalclever

Lopes, Célio Moreira (5), Dalmo Ribeiro Silva (4), Dinis Pinheiro,
Leonardo Quintão, Laudelino Augusto (2), Mauri Torres e André
Quintão e outro - Comunicações: Comunicações da Deputada Maria
Tereza Lara e dos Deputados Paulo Piau, Durval Angelo e Rogério
Correia (2) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos
Pimenta e Domingos Sávio, da Deputada Maria Tereza Lara e dos
Deputados Pinduca Ferreira e Weliton Prado - 28 Parte (Ordem do
Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência (2) -
Designação de Comissões: Comissão Especial Para Emitir Parecer
Sobre Indicação, Feita Pelo Governador do Estado, de Nomes Para
Integrarem o Conselho Estadual de Educação - Comissão Especial
Para Emitir Parecer Sobre os Vetos às Proposições de Lei n os 15.843,
15.855, 15.902 e 15.922 - Comissão Especial Para Emitir Parecer
Sobre os Vetos às Proposições de Lei nos 15.882, 15.898, 15.914,
15.925 e 15.927 - Comissão Especial Para Emitir Parecer Sobre os
Vetos às Proposições de Lei n

o
s 15.928 e 15.932 - Leitura de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados André Quintão e outro, Mauri Torres, Leonardo Quintão,
Laudelino Augusto (2), Dalmo Ribeiro Silva (4), Célio Moreira (2), Dinis
Pinheiro, Célio Moreira (3) e Adalclever Lopes; deferimento -
Requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento; discurso do
Deputado Rogério Correia - Questões de ordem - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Antônio
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Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalciever Lopes - Alberto Bejani -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Djalrna Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia
Pacífico - 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 Correi! - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h15min, a lista

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

ia Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Cecília Ferramenta,	Secretária "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI N° 1.369/2004
Altera a Lei n° 7.772, de 8/9/80, que dispõe sobre a proteção,
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conservação e melhoria do meio ambiente.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 17 da Lei n° 7.772, de 819/80, passa a ter a seguinte

redação:
"ALI. 17 - Os pedidos de reconsideração de pena imposta pela

Comissão de Política Ambiental - COPAM - deverão ser julgados no
prazo de trinta dias contados da data de sua interposição e não terão
efeito suspensivo.".

ALI. 20 - Fica o art. 18 da Lei n° 7.772, de 8/9/80, acrescido do
seguinte § 20:

"Ari 18- ..................................................................
§ 20 - A multa e os juros de mora não quitados no prazo legal

deverão ser inscritos em dívida ativa, devendo o procedimento
administrativo que lhes deu origem ser remetido, pelo Presidente do
Conselho, à Advocacia-Geral do Estado para as providências legais,
no prazo de trinta dias contados do vencimento da multa.".

ALI. 30 - Fica o art. 18 da Lei n° 7.772, de 8/9/80, acrescido do
seguinte § 3°:

"ALI. 18- ..................................................................
§ 30 - A inobservância do disposto no parágrafo anterior sujeita a

autoridade omissa à responsabilização administrativa, a cargo do
superior hierárquico.".

ALI. 40 - Fica o parágrafo único do art. 18 da Lei n°7.772, de 8/9/80,
renumerado como § 1°.

ALI. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ALI. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2004.
Adalclever Lopes
Justificação: As discussões quanto à natureza e ao real alcance das

multas aplicadas pela prática de atos de degradação ambiental não
• podem ser consideradas propriamente atuais. Entretanto, não se pode
afirmar que tais discussões tratem de questão pacífica.

A legislação ambiental tem por finalidade distante a tutela ou a
proteção de interesses difusos e coletivos. A finalidade próxima é a
efetivação de autuações relativas a infrações, de natureza
condenatória, com fim de reprimenda, visando-se coibir atos de
degradação ambiental. Na hipótese de condenação ao pagamento de
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multa, esta corresponderá a uma sanção decorrente de ato ilícito.

E bem verdade que em determinadas circunstâncias apenas a
punição do agente pelo dano causado mostra-se insatisfatória,
porquanto perenizam-se e projetam-se para o futuro as condições de
lesividade que deram causa à aplicação da multa. Existe, nesses
casos, a necessidade de preservação ou até mesmo de recomposição
do bem jurídico que se pretende tutelar, no caso, o meio ambiente.

A lei deseja assegurar não apenas a ação punitiva, mas também a
mais ampla e efetiva proteção aos interesses coletivos, o que não
dispensa o infrator do pagamento da multa. Resulta claro que a
vontade da lei é a de conseguir, sem eximir o infrator do pagamento
da multa, que o poluidor repare o mal feito. Faz-se então necessária a
adoção de providências que assegurem o resultado prático da
condenação.

Para tais hipóteses, normalmente acessória à cominação da multa,
há a determinação de obrigação de fazer ou simplesmente a cessação
da atividade nociva, quando continuada - obrigação de não fazer.

E de lembrar que, ainda que haja obrigação de fazer ou de não
fazer, a multa continua tendo natureza jurídica de sanção e como tal
deve ser tratada. De fato, toda a legislação continua tratando a multa
como reprimenda, como penalidade administrativa. E, como pena, seu
descumprimento acarreta uma série de conseqüências jurídicas ao
infrator.

Reforçando ainda mais a convicção de que a natureza jurídica da
multa como penalidade não foi alterada, temos o argumento de que o
legislador não baniria a multa das espécies de penalidades
exatamente em um momento em que as penas alternativas são
enaltecidas por serem consideradas meios eficazes de combate à
insurgência contra as leis.

Se o Estado, como ente político de representação da sociedade,
responde a determinada conduta de agressão ao meio ambiente com
a pena de multa, é essa sanção que, efetivamente, apresenta-se
necessária e suficiente para prevenção e repressão do delito.

Ora, a recuperação do dano causado e a cessação da atividade
danosa são obrigações óbvias do infrator e jamais poderão substituir
ou, retardar o pagamento da multa!

E justamente nisso que se firma o objetivo desta proposição. Nossa
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meta-mor é evitar que os degradadores do meio ambiente, por
intermédio da celebração de simples termos de compromisso,
eximam-se do pagamento da multa pecuniária conforme reprovável
permissão da legislação vigente. E é isso que acontece com a
aplicação do que dispõe a Lei n° 7.772, de 1980. Pelo texto da norma
estadual de proteção ao meio ambiente supracitada, a reparação
ambiental, firmada em termo de compromisso, é pena substitutiva à
multa devida. Assim, faz-se necessário que se corrija tal distorção, e,
para tanto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.370/2004
Declara de utilidade pública a União dos Vereadores da Região

Metropolitana do Vale do Aço - UVERMEVA -, com sede no Município
de Ipatinga.

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

da Região Metropolitana do Vale do Aço - UVERMEVA -, com sede no
Município de Ipatinga.

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 janeiro de 2004.
Cecília Ferramenta
Justificação: A União dos Vereadores da Região Metropolitana do

Vale do Aço - UVERMEVA - é uma associação civil sem fins
lucrativos, que tem como finalidade precípua promover a integração, o
aprimoramento, a mobilização, o fortalecimento do Poder Legislativo e
o intercâmbio das Câmaras Municipais com entidades congêneres,
estimulando o espírito associativo entre as representações populares.
Por isso, julgamos procedente o título declaratório de utilidade pública
estadual, pois, de fato, a entidade exerce esse papel.

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

PROJETO DE LEI N° 1.37112004
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Declara de utilidade pública a entidade Ponto Cultural, com sede

no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Ponto

Cultural, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de setembro de 2003.
Célio Moreira
Justificação: A entidade Ponto Cultural é uma sociedade civil, sem

fins lucrativos, com sede no Município de Belo Horizonte, que tem por
finalidade trabalhar com crianças e adolescentes carentes para sua
formação integral, bem como junto a suas famílias, visando a melhoria
da qualidade de vida nas relações humanas e socioculturais; oferecer
uma nova opção de lazer, de modo a contribuir para o
desenvolvimento social, afetivo, cultural e espiritual; proporcionar um
ambiente lúdico e motivador, capaz de possibilitar o acesso à cultura,
bem como desenvolver habilidades esportivas e artísticas;
desenvolver o senso de justiça, solidariedade, fé e cidadania,
promovendo uma ética de vida; auxiliar e acompanhar o
desenvolvimento escolar, levando os assistidos a superarem suas
dificuldades; e oferecer atendimento psicopedagógico, odontológico e
outros.

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares
à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°1.372/2004
Declara de utilidade pública a Associação Pão e Vida - Caeté, Fé

sem Fome, com sede no Município de Caeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pão e Vida

- Caeté, Fé sem Fome, com sede no Município de Caeté.
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 janeiro de 2004.
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Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a mencionada Associação, entidade civil, sem fins lucrativos,
que tem por finalidade promover a assistência social em Caeté; a
educação, com ações complementares às do Governo, através da
educação à distância; ações de saúde da população; a segurança
alimentar e nutricional e o combate à fome; o desenvolvimento
econômico e social e o combate à pobreza; a inserção dos
beneficiários no mercado de trabalho; mutirões destinados à
construção e reforma de habitações populares e outras ações.

Por ser justo o projeto, espero contar com o apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.37312004
Declara de utilidade pública o Instituto Telemig Celular.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Telemig

Celular , com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva

• Justificação: O Instituto Telemig Celular, fundado em setembro de
2000, em Belo Horizonte, é sociedade civil sem fins lucrativos, que
tem como objetivo precípuo o desenvolvimento social, prioritariamente
de crianças e adolescentes, por meio de ações no campo
educacional, cultural e socioesportivo, com vistas ao aprimoramento
•do sistema de atendimento a essa faixa etária.

Na execução de sua missão, o Instituto Telemig Celular poderá
promover pesquisas que contribuam para a melhoria da qualidade de
vida de comunidades carentes, observando os princípios éticos
promotores da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da
democracia e de outros valores universais.

Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos da lei, pelo
que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
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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° 1.374/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Mutirão Habitacional

de São Gonçalo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Mutirão

Habitacional de São Gonçalo, com sede no Município de São Gonçalo
do Sapucaí.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação de Mutirão Habitacional de São Gonçalo,

fundada em outubro de 2001, em São Gonçalo do Sapucaí, é
sociedade civil sem fins lucrativos, que tem como objetivo precípuo o
desenvolvimento social, construindo e reformando casas para famílias
de baixa renda, através do esforço, da boa-vontade e da caridade de
alguns operários, que se reúnem nos fins de semana para executar
gratuitamente essa tarefa.

Na execução de sua missão, a Associação de Mutirão Habitacional
de São Gonçalo colabora para a melhoria da qualidade de vida das
comunidades carentes do município, graças às doações de pessoas
generosas, e à observância dos princípios éticos, da paz, da
cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores
universais.

Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos da lei, pelo
que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 1.375/2004
Declara de utilidade pública a entidade Amigos da Terra, com sede

no Município de Luisburgo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Amigos da

Terra, com sede no Município de Luisburgo.
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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,
Durval Angelo
Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela

entidade Amigos da Terra e o cumprimento de suas finalidades
estatutárias, buscamos declará-la de utilidade pública. Essa
declaração permitirá que se torne apta a realizar projetos maiores no
desenvolvimento de suas atividades. Diante do importante trabalho
que realiza, a instituição por certo terá o reconhecimento dos nobres
colegas, que se empenharão na 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° 1.37612004
Declara de utilidade pública a Associação Projeto Comunitário

Creche Mariza Vicintin, com sede no Município de Bocaiúva.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Projeto

Comunitário Creche Mariza Vicintin, com sede no Município de
Bocaiúva.

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 fevereiro de 2004.

• Gil Pereira
Justificação: A Associação Projeto Comunitário Creche Mariza

• Vicintin, pessoa jurídica de direito privado, de caráter educacional e de
assistência social, tem por finalidade precípua a educação infantil e a
realização de serviços de assistência social. Mantém gratuitamente a

• Creche Mariza Vicintin, atendendo crianças nas suas dependências
ou fora delas; promove seminários, difundindo a educação, a cultura e

• o esporte amador, como elemento básico para a saúde física e mental
da comunidade carente; contribui para a solução de problemas que
afligem as comunidades carentes, principalmente as da periferia e das
zonas rurais desprovidas; promove a assistência social em todos os
níveis possíveis.

A referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos em lei, pelo
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que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 1.377/2004
Altera a Lei n° 14.937, de 23 de dezembro de 2003.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O § 20 do art. 7° da Lei n° 14.937, de 23 de dezembro de

2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 70 - ....................................
§ 20 - Tratando-se de veículo usado, a base de cálculo é o valor

apurado pela Secretaria de Estado da Fazenda com base nos preços
médios praticados no mercado, pesquisados em publicações
especializadas e, subsidiariamente, na rede revendedora, nunca
podendo exceder ao valor apurado pela Fundação de Pesquisas
Econômicas - FIPE.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2004.
Lúcia Pacífico
Justificação: Os valores atualmente utilizados como base de cálculo

do IPVA no Estado são, na maioria das vezes, superiores ao valor de
mercado dos veículos. A tabela da Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas - FIPE - já é utilizada pela maioria das seguradoras e,
segundo o jornal "Valor Econômico", serve de base de cálculo para o
IPVA em 21 Estados da Federação.

Nossa proposta visa apenas adequar a legislação atual ao que vem
sendo praticado pela maioria dos Estados da Federação. Trata-se de
justiça para com os proprietários, pois os valores que vêm sendo
utilizados como base de cálculo do IPVA chegam a superar em 30% o
valor de mercado de seus veículos.

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

PROJETO DE LEI N° 1.378/2004
Veda a inscrição do nome de consumidor de serviço público em

cadastro de restrição ao crédito.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l o - E vedada a inscrição do nome de consumidor de serviço

público em cadastro de restrição ao crédito em decorrência de atraso
no pagamento da conta de consumo.

Parágrafo único - A vedação a que se refere o "caput" deste artigo
ocorrerá quando o serviço for prestado de forma direta pela
administração pública ou por meio de concessionária ou
permissionária do serviço público.

Art. 20 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às penalidades constantes no art. 56 da Lei n° 8.076, de 11 de
setembro de 1990, que contém o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor.

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.
Maria José Haueisen
Justificação: Serviços públicos são aqueles que devem ser

prestados pelo Estado, porque relacionados a suas atividades fins.
Para a prestação de tais serviços, são criadas empresas públicas ou,
por motivos de ordem econômica e administrativa, o poder público os
delega a terceiros.

Também por motivos econômicos, os serviços públicos são pagos,
embora em princípio devessem ser gratuitos, porque decorrentes da
obrigação do poder público de satisfazer necessidades consideradas
comuns a todos os cidadãos.

Assim sendo, consideramos injusto impor restrições ao crédito
daqueles cidadãos que porventura não consigam honrar seus
compromissos para com as empresas públicas ou para com as
.concessionárias dos serviços públicos, porque, a rigor, aqueles
serviços deveriam lhes estar sendo oferecidos gratuitamente, pelos
motivos que expusemos anteirormente.

Nossa convicção nos levou a apresentar este projeto de lei, que
pretende vedar a inclusão de devedores de serviços públicos em
cadastros de consumidores inadimplentes.

No tocante aos aspectos técnicos, acreditamos que nosso projeto é
perfeito, já que o tema em questão foi definido pelo legislador
constituinte como de natureza concorrente, podendo ser objeto de
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regulamentação por qualquer dos entes da Federação
(Constituição Federal, art. 24, VIII).

Da mesma forma, a iniciativa não foi reservada ao Chefe do Poder
Executivo, o que assegura ao parlamentar estadual a possibilidade de
desencadear o processo legislativo.

Esperamos, portanto, boa acolhida à proposta que ora submetemos
à apreciação dos ilustres Deputados.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.181/2004, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Município de Governador
Valadares pelos 66 anos de sua emancipação. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)

N° 2.182/2004, do Deputado Chico Simões, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Governador
Valadares pelos 66 anos de sua emancipação. (- Idêntica proposição
foi apresentada anteriormente pelo Deputado Márcio Passos. Anexe-
se ao Requerimento n°2.181/2004, nos termos do § 20 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N° 2.183/2004, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Governador
Valadares pelos 66 anos de sua emancipação. (- Idêntica proposição
foi apresentada anteriormente pelo Deputado Márcio Passos. Anexe-
se ao Requerimento n° 2.181/2004, nos termos do § 20 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N° 2.184/2004, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Manhuaçu
pelos 60 anos de sua emancipação.

N° 2.185/2004, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Vargem Alegre
pelos 9 anos de sua emancipação.

N° 2.186/2004, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Vermelho Novo
pelos 9 anos de sua emancipação.

N° 2.187/2004, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja
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formulado voto de congratulações com o Município de Ubaporanga
pelos 12 anos de sua emancipação.

N° 2.188/2004, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Timóteo pelos
42 anos de sua emancipação.

N° 2.189/2004, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de São João do
Oriente pelos 42 anos de sua emancipação.

N° 2.190/2004, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Raul Soares
pelos 81 anos de sua emancipação.

N° 2.191/2004, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Simonésia
pelos 61 anos de sua emancipação.

N° 2.192/2004, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de São José do
Goiabal pelos 51 anos de sua emancipação.

N° 2.19312004, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de São Domingos
do Prata pelos 14 anos de sua emancipação.

N° 2.194/2004, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Periquito pelos
9 anos de sua emancipação.

N° 2.195/2004, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Pingo d'Agua
pelos 9 anos de sua emancipação.

No 2.19612004, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Perdigão pelos
42 anos de sua emancipação.

N° 2.197/2004, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Paineiras pelos
42 anos de sua emancipação.

N° 2.198/2004, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Naque pelos 9
anos de sua emancipação. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 2.199/2004, da Deputada Lúcia Pacífico, solicitando seja
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formulado apelo ao Secretário Municipal da Coordenação de
Gestão Regional Centro-Sul com vistas a que sejam colocadas placas
em praças e jardins alertando sobre a Lei Municipal n° 8.403, de 2002,
que obriga proprietário ou condutor de cão a recolher dejeto do animal
em vias públicas. (- A Comissão de Saúde.)

N° 2.200/2004, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Moema pelos
51 anos de sua emancipação. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.201/2004, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Federação dos Aposentados
e Pensionistas de Minas Gerais - FPA - MG - pelo transcurso do Dia
Nacional do Aposentado.

N° 2.202/2004, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Cooperativa de Reciclagem
de Produção Artesanal dos Aposentados de Sabará e Cidades de
Minas Gerais pelo transcurso do Dia Nacional do Aposentado. (-
Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

N° 2.203/2004, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Patrús Ananias por sua
posse como Ministro do Desenvolvimento Social. (- A Comissão de
Administração Pública.)

N° 2.204/2004, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CODEVASF com vistas a que seja
criada uma unidade operacional dessa Companhia no Município de
Divinópolis. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 2.205/2004, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira,
pleiteando seja solicitado ao Secretário da Fazenda que submeta ao
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - proposta de
isenção de ICMS nas operações de aquisição de fertilizantes e
defensorias não produzidos no Estado. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

N° 2.206/2004, da Deputada Lúcia Pacífico, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante de Policiamento da Capital com
vistas a que o policiamento montado na Praça da Liberdade seja
substituído pelo policiamento a pé. (- A Comissão de Segurança
Pública.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
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Adaiclever Lopes, Célio Moreira (5), Dalmo Ribeiro Silva (4), Dinis
Pinheiro, Leonardo Quintão, Laudelino Augusto (2), Mauri Torres e
André Quintão e outro.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Deputada

Maria Tereza Lara e dos Deputados Paulo Piau, Durval Angelo e
Rogério Correia (2).

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo

Aloise, Srs. Deputados, imprensa, senhoras e senhores, povo de
Minas Gerais, neste primeiro contato em 2004, ano complicado para a
classe política, por ser um ano político e termos de obedecer a regras
e prazos, inicio a minha fala tocando em alguns assuntos
-verdadeiramente importantes para o nosso Estado e mormente para a
região norte-mineira.
• Em primeiro lugar, comentarei o afastamento, do Ministério dos
Transportes, do ex-Deputado Estadual, atualmente Deputado Federal,
companheiro mineiro, Anderson Adauto. Amanhã, na cidade de
Uberaba, em companhia do Presidente Lula e do Vice-Presidente
José Alencar, estará, oficialmente, afastando-se do Ministério e
• reassumindo a sua cadeira na Câmara dos Deputados.

A princípio pode parecer que o afastamento do Deputado Anderson
• Adauto faz parte apenas de uma reestruturação dos Ministérios do
Presidente Lula, mas, para Minas Gerais, para nós, mineiros, esse
afastamento possui um gosto amargo, pois significa, antes de tudo, a
não-continuidade de um trabalho que o Deputado Anderson Adauto
estava realizando e tinha planejado durante o ano. Tínhamos a
esperança de que os resultados pudessem começar a aparecer a
partir deste ano.

O Deputado Anderson Adauto esteve em Montes Claros, há mais ou
- menos três semanas, e anunciou uma obra muito esperada e
• importante para todos nós. Trata-se da recuperação das três BRs que
ligam todo o Sudeste ao Nordeste brasileiro, a BR-135, a BR-251 e a
BR-365. O Deputado Anderson Adauto, com sua firmeza, marcou o
dia para o início dessas obras. Com o seu afastamento do Ministério,

• e com a ascensão, ao cargo, do Prefeito de Manaus, não sabemos o
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que esperar do Ministério dos Transportes, principalmente com
relação ao nosso Estado.

Estamos vendo a grande imprensa mostrar o caos que se instalou
em Minas Gerais. De norte a sul, de leste a oeste, aqui na área
metropolitana e no miolo do Estado, a situação é desesperadora.
Hoje, a situação da BR-135 significa, acima de tudo, falta de prestígio
de nosso Estado, falta de condições absolutas para se transitar por
ela. Os acidentes se somam. Nos últimos anos, utilizamos esta tribuna
mostrando o caos dessa estrada e apontando os vários acidentes que
têm acontecido no trecho. O último deles ocorreu nesta semana, com
um ônibus da Transnorte, que se chocou de frente com uma carreta
próximo à cidade de Bocaiúva, matando 3 pessoas e ferindo mais de
35. Eram professores e alunos da UNIMONTES. Enfim, são dezenas
e dezenas de acidentes fatais. Ano após ano, temos esperado que um
trabalho sério se inicie nessa BR e tínhamos a esperança agora, com
a palavra do Ministro Anderson Adauto, de que isso ocorresse.
Tomara que as minhas impressões sejam apenas de pessimismo,
tomara que o Ministério tenha um norte, uma seqüência de trabalho,
caso contrário, a maior malha viária do País, que se encontra em
Minas, continuará a ser este acinte ao povo mineiro e esta vergonha
para as autoridades do Estado, ceifando vidas e vidas.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Cumprimento o
Deputado Carlos Pimenta, companheiro do nosso querido PDT. Digo
a V. Exa., expressiva liderança do Norte de Minas, que também
compactuamos com todas as palavras que proferiu dessa tribuna.
Apesar de o ser em proporção bem menor, também sou votado em
todas as cidades da região Norte, assim como vários parlamentares -
Deputados Rogério Correia, Carlos Pimenta e Gil Pereira e a
Secretária Elbe Brandão. E um absurdo o que está havendo com a
BR-135. Diria até, Deputado Carlos Pimenta, que podemos chamá-la
de "rodovia da morte", já que, percorrendo o trecho da cidade próxima
de Curvelo, no entroncamento, na saída da BR-040 até a cidade de
Montes Claros, só encontramos buracos. Faço uma sugestão a V.
Exa.: "quem sabe não possamos criar uma frente parlamentar em
defesa da BR-135 e marcar uma audiência com o novo Ministro dos
Transportes, precedida de uma audiência pública no local, por
intermédio da Comissão de Transportes desta Casa, percorrendo,
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juntamente com a TV Assembléia, todo o trecho da BR?". Assim,
poderemos identificar os problemas e levar a fita pessoalmente ao
novo Ministro, para que realmente tenha dó do povo daquela região e
abrace essa causa, dando-nos a reposta que queremos, que é fazer
ali uma grande obra. Mas que seja uma obra permanente, para que V.
Exa. e os demais Deputados não precisem se revezar continuamente
nessa tribuna, brigando pelo mesmo assunto. Parabéns a V. Exa. pela
liderança e pela abordagem de tema de grande relevância para os
companheiros e cidadãos do Norte de Minas. Obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares (em apar te)* - Meu companheiro
Deputado Carlos Pimenta, primeiramente gostaria de parabenizá-lo
por seu pronunciamento. Em seguida, darei uma notícia negativa que
entristecerá todos os mineiros e o povo brasileiro. Mais uma vez, o
•Governo Federal passou uma tesoura no orçamento discutido e
aprovado pelo Congresso Nacional no final do ano passado.

Infelizmente, o Ministério dos Transportes, o Ministério das Cidades,
.o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento terão
menos dinheiro para investir neste ano do que no ano passado. O
•povo de Minas precisa prestar bastante atenção ao discurso do

• Presidente Lula e à prática do seu Governo. Nossas estradas passam
por um momento tenebroso. Dou o exemplo do Viaduto das Almas, no
início da Zona da Mata, próximo a Congonhas. Precisamos de
R$20.000.000,00 para melhorar a situação do Viaduto das Almas, que
•tem matado inúmeras pessoas a cada semana. Mas, infelizmente,
mais uma vez, o Ministério dos Transportes terá menos dinheiro para
investir neste ano do que teve no ano passado.
• Era essa a ponderação que gostaria de fazer. Gostaria também de
pedir mais uma vez ao Presidente Lula que desça do palanque e
comece a trabalhar pelo povo do nosso País. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte. Quero apenas
; acrescentar, ainda em relação a esse assunto, que tenho vergonha na
cara e que não vou propor audiência pública em Montes Claros.
Foram feitas duas no ano passado e, se chegar lá com a proposta de
mais uma audiência pública, vou ficar pelo menos uma semana sem
entrar na minha cidade. O povo não aceita mais. Denunciei a situação
da BR-135 no Ministério Público, pedi aos outros Promotores de
Minas Gerais que entrassem contra o Ministério, na época do
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Fernando Henrique, antecipando responsabilidades pelo que
viesse a acontecer, mas, infelizmente, os Promotores estão muito
mais preocupados em perseguir Prefeitos do que em assumir uma
posição de tamanha responsabilidade, acatando uma denúncia oficial
desta Casa. Entrei com uma ação civil no Tribunal de Justiça, pedindo
aos Juízes de Direito que também interviessem, que acionassem o
Governo Federal, e não obtive nenhuma resposta, nenhum êxito nas
minhas propostas.

Temos duas coisas a fazer: a primeira é rezar, cair de joelhos,
agradecer a Deus pela chuva que está caindo no Norte de Minas e
pedir que o novo Ministro possa dar prosseguimento ao trabalho do
Ministro Anderson Adauto. Segundo, entendo que é importante a
mobilização de Prefeitos, Deputados, Deputados Federais votados na
região para, em Brasília, propor uma audiência com o novo Ministro
para mostrar o estado de calamidade pública que se instalou em
Minas Gerais de norte a sul, pedindo providências para a BR-135.
Para irmos de Belo Horizonte a Montes Claros, hoje, temos que fazer
um desvio por Diamantina e chegar a Bocaiúva, porque pela BR-1 35
não se passa. São 300km de buracos, de sofrimento e de vergonha
para nós, norte-mineiros.

Em meio a tanta notícia ruim, tenho uma boa. Está em minhas mãos
a publicação do dia 9 de fevereiro, do DEOP, do Contrato n° 8, de
2004, destinando, para a conclusão da construção do Centro de
Integração do Adolescente em Montes Claros, o valor de
R$3.748.139,30. Fizemos uma audiência pública, e a obra foi iniciada.
E uma obra importante que vai prestar atendimento a centenas de
jovens adolescentes que estão se iniciando no caminho da
criminalidade e àqueles que já estão nas mãos dos traficantes, das
pessoas que manipulam os jovens do Norte de Minas. Não tínhamos
um local para onde pudéssemos encaminhar esse jovem.

Montes Claros virou terra sem lei e cidade de marginais. Dezenas de
jovens, fora das escolas e manipulados por traficantes, vendem
drogas nas portas das escolas. A escola de reeducação do menor foi
batalha da bancada dos Deputados do Norte de Minas, da Câmara
Municipal de Montes Claros, que promoveu várias audiências
públicas, e de Vereadores como Sebastião Pimenta, que aqui esteve
várias vezes. No extrato do contrato publicado, o Governador Aécio
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Neves, sentindo a necessidade de investir na cidade de Montes
Claros e sensibilizado com as centenas de crimes cometidos por
menores, autorizou a conclusão das obras no valor de
R$3.700.000,00.

Ao lado dos meus agradecimentos ao Governador Aécio Neves, das
minhas congratulações à Câmara Municipal de Montes Claros e do
meu reconhecimento à imprensa dessa cidade, que não mediu
esforços para cobrar diuturnamente a conclusão dessa
importantíssima obra, finalmente anunciamos um grande benefício ao
povo norte-mineiro. Eu, Deputado Carlos Pimenta, sinto-me
recompensado pelas inúmeras audiências, pelas inúmeras vezes que
usamos esta tribuna e pelas incontáveis idas e vindas a Montes
Claros com os Vereadores, em busca do benefício. Essa cidade terá
um centro de reeducação do menor, uma escola de altíssimo nível
para dar oportunidade à nossa juventude de ter acesso verdadeiro à
cidadania. Muito obrigado.

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

Srs. Deputados, membros da Mesa, funcionários da Casa, cidadãs e
cidadãos das galerias, telespectadores da TV Assembléia, não há que
tapar o sol com a peneira. Nós, que temos a delegação de representar
o povo mineiro, não podemos nos calar ou estabelecer uma cortina de
fumaça diante do que acontece aos olhos dos brasileiros. Não
queremos pregar a ingovernabilidade do País, o que nunca foi a
prática do PSDB. Entretanto, torna-se inadmissível passar ao povo
brasileiro a idéia de que não há nada anormal. Pior seria o povo
chegar repentinamente à conclusão de que de fato não há nada
anormal, que corrupção é normal, que precisamos aceitar o roubo de
dinheiro público e o tráfico de poder; ou dizer como alguns: "Fiquem
quietos, caso contrário investigaremos vocês". Esse é o caminho que
queremos para o Brasil? Esse é o projeto de transformação do País?

O povo brasileiro sente-se amargurado e desencantado ao ver
inúmeras promessas serem transformadas, da noite para o dia, em
mero jogo de retórica.

O povo brasileiro assistiu, estupefato, ao Presidente da República
dizer que agora não era mais hora de bravatas. Disse isso como se
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houvesse espaço para bravata na relação de quem se propõe a ser
líder com a de seus liderados, como se houvesse espaço, num projeto
sério e ético, para fazer promessa falsa, que se sabe não se vai
cumprir. O povo assistiu a isso, como disse, estupefato e, com
certeza, decepcionado. No entanto a tolerância, a esperança, que são
inerentes à cultura e próprias da nossa gente, têm alimentado nosso
povo e feito com que, ainda assim, continue dizendo: "Este é o
Presidente que elegemos, o governo que escolhemos, portanto,
vamos dar um voto de confiança".

De fato, se pararmos para pensar bem, não dá para mudar, de um
dia para a noite, algumas questões estruturais. Isso o povo brasileiro
suportou com clareza e deu mostras de que suportaria ou, pelo
menos, daria o tempo necessário para que se estabelecesse, de fato,
que projeto esse grupo que se apossou do poder tem, já que aquele
era mera bravata. Pois bem, o que o povo brasileiro não pode aceitar -
nós não podemos nem os Deputados e as Deputadas do PT desta
Casa também não podem - é que se queira estabelecer que a
corrupção é algo com o qual podemos conviver, que tem de ser
abafada ou que é crime dependendo da época, do governo, ou de que
lado estamos; ou ainda como se prescrevesse. Como se se dissesse
assim: olha, ele até estava a serviço do governo do PT, mas foi num
outro governo, lá no Estado do Rio.

O caso Valdomiro despe, torna claro para o povo brasileiro que
chega de demagogia, de querer assumir uma posição perante o povo
brasileiro de intocáveis, de senhores donos da verdade, de
absolutamente puros, de ser aquele partido que não pode, sequer, ser
questionado. E hora de tirar a arrogância daqueles que querem
colocar-se como senhores da verdade, que atacam de forma feroz,
virulenta, antidemocrática as outras propostas em defesa do povo
brasileiro.

Nós, do PSDB, num gesto de convivência que a democracia
estabelece como fundamental, toleramos as atitudes agressivas de
"Fora FHC", "Fora FMI", "governo mais corrupto da história", mas não
nos curvamos a isso como se fosse uma verdade. Continuamos a
nossa luta e temos feito o nosso trabalho. O exemplo disso é o
testemunho que o PSDB está dando em Minas Gerais sob a liderança
do Governador Aécio Neves. Um governo de austeridade, que não fez
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bravata no palanque, que não prometeu absurdo e que, justamente
por isso, não está se transformando em decepção para o povo
mineiro. Pelo contrário, é um governo que está procurando fazer
daquilo que foi o seu programa uma verdadeira bíblia, um verdadeiro
'manual do dia-a-dia. As ações descentralizadoras na área da saúde,
como o PROHOSP, a rede de humanização de transportes para
.integrar o SUS, respeitando a municipalização, mas integrando, dando
mostras, num gesto solidário, de que saúde é direito de todos e não
só de quem vive numa cidade melhor aquinhoada com estrutura

• hospitalar são ações concretas desse Governo que mostram que o
PSDB tem feito muito mais que discurso ou bravata, pois tem a
capacidade de servir ao povo brasileiro. Ainda assim ouvimos as
Lideranças do PT, que respeitamos; negociamos com elas, como
fazemos aqui nesta Casa e fizemos durante todo o ano de 2003. Não
podemos e não aceitaremos mais - e o povo brasileiro não mais
aceitará - essa ficção, esse engodo de que o PT está imune a tudo,
que é o altar sagrado da pureza, aqueles que não precisam nem de
dizer como vão governar, pois vieram para salvar o Brasil.

Não provam isso na prática, porque não salvam o Brasil da fome,
mas a peso de ouro, com muita competência e freqüência, a pele do
Presidente Lula, que fala o que lhe vem à cabeça, às vezes sem o
cuidado que se deve ter com o cargo de Presidente da República.
Este Governo tem o Sr. Duda como guru e entra para a história como
um dos que mais gastam com propaganda, em vez de promover uma
reunião ministerial para discutir com seriedade o combate da
corrupção. A "Folha de S. Paulo" dizia que, no início desta semana, o
Sr. Presidente despachou com o Duda Mendonça, encomendando
uma pesquisa para avaliar o estrago que o Governo fará e a sua
reação na propaganda, na publicidade. Em seguida a tropa de
choque, como costumavam chamar no Governo do PSDB, vai ao
Senado para blindar a figura impoluta e beatificada de José Dirceu e
dizer que ninguém pode assinar uma CPI sob pena de pôr o País no

'risco da ingovernabilidade. E, pior ainda, dizer: "Se assinarem,
investigaremos vocês". Dizem assim como se esse fosse um jogo
ético. Isso cheira mal. O PSDB em peso assinará o pedido de CPI. O
PT deveria também assiná-lo, seguindo a orientação de José Dirceu,
que, no passado, dizia textualmente, como consta nos anais da
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história recente deste País, o seguinte: "Se não querem que
investiguem, é porque tem muita coisa errada". Essas são palavras do
Ministro José Dirceu. José Genoíno dizia: "A CPI faz bem ao Brasil e à
democracia". Mas hoje, como Presidente do partido, diz: "Ninguém
assina sob pena de ser enquadrado". Aliás, isso passou a fazer parte
do dicionário político brasileiro como a atitude truculenta de não se
permitir que os que se encontram dentro do Governo do PT discordem
e defendam as idéias que historicamente sempre defenderam.

Sr. Presidente, trago não uma palavra de desagravo às Lideranças
do PT nesta Casa, as quais respeito, ao PT e muito menos ao
Governo do Presidente Lula. Quero dizer que a corrupção não pode
ser tratada como uma doença a que alguns são imunes, e de que
outros são os vetores, os sujeitos a propalar e a espalhar esse mal
dentro da sociedade. Corrupção é um câncer que deve ser combatido
por todos. Se o PT não tiver a humildade e a autocrítica de entender
que combater a corrupção é um gesto de grandeza, enterrará de vez
as esperanças de todo o povo brasileiro, não apenas dos que nele
votaram, mas também dos que respeitaram a sua vitória, como eu.
Não votei no PT, mas respeitei a sua vitória, desejei e desejo o seu
sucesso à frente do Governo da República.

O Deputado Roberto Carvalho (em aparte) - Caro amigo e colega
Deputado Domingos Sávio, fiquei preocupado com sua fala. Hoje os
jornais noticiaram uma entrevista muito sensata e madura do
Governador Aécio Neves, que disse: "Não podemos partidarizar esse
caso". Toda e qualquer denúncia exige apuração e punição dos
responsáveis a partir do momento em que se comprove que houve
dolo ao poder público, seja ele o que for. Isso é notório.

Vivemos a democracia pela qual tanto lutamos. Respeito o juízo de
valor do Governo Lula, embora não concorde com ele. O Governo
está rigorosamente cumprindo o que propôs para o povo brasileiro.
Poderíamos citar inúmeros fatos, mas não é o caso.

Quanto a esse episódio, imediatamente o Governo Lula tomou as
providências, não só demitindo o funcionário de cargo de confiança,
como determinando a apuração. O caso não foi praticado, conforme a
denúncia, durante o Governo Lula, mas em 2002. Mas não importa o
tempo, o caso deve ser apurado e os responsáveis punidos.

Estranhei que, sendo V. Exa. um Deputado tão sensato e
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equilibrado, sua fala não condiga com sua seriedade e serenidade,
caminhando no sentido da partidarização, atacando o PT por causa de
um episódio ocorrido em 2002. Todo partido é feito de homens e
mulheres, não de anjos, e santo é aquele que também peca. Em
momento algum colocamos o PT como salvador da pátria, de forma
teocrática equivocada, pois sou contra a teocracia, o fundamentalismo
que reina no Irá, por exemplo. Nosso País é plural, respeita todos os
credos e raças. Esse episódio deve ser tratado de acordo com seu
tamanho. Punição deve ser apurada. Não podemos prejulgar nem
colocar o Governo Lula como responsável por algo que não ocorreu, e
o Governo fez o que deveria. V. Exa. é um dos mais brilhantes
oradores desta Casa, mas sua fala está muito emocionada e
partidarizada para tratar de assunto dessa envergadura. O PT exige
que tudo seja apurado e os responsáveis punidos, e não aceitamos a
corrupção, como V. Exa. também não a aceita. Obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Nobre Deputado, sua última fala
mostra que a incoerência não está comigo, mas com V. Exa.
Respeito-o profundamente, e não estou aqui para crucificar o PT nem
para partidarizar, mas para dizer que o PT deve assinar o pedido de
CPI. O povo brasileiro sabe que o Sr. Valdomiro foi filmado em
flagrante roubo aos interesses públicos, para beneficiar o PT. E o
povo brasileiro também sabe que o Sr. Valdomiro está junto com o
Ministro José Dirceu há mais de uma década, inclusive já moraram
juntos. Se o PT não quer que se investigue a ação do Sr. Valdomiro
no Governo Lula, em 2003, por outro lado o Ministério Público já está
verificando que, na renovação com a GOTI - empresa que tem o
contrato renovado no Governo Lula de bilhões de reais - houve
irregularidades, com participação do Sr. Valdomiro. Portanto, seguindo
a mesma linha de raciocínio do Governador Aécio Neves, o PT, que
sempre defendeu a transparência, agora não quer que sejam
apuradas as ações concretas, objetivas, públicas de corrupção no seu
Governo. E preciso que essa máscara caia de uma vez por todas.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara* - Sr. Presidente em exercício,

Deputado Rêmolo Aloise, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
inicialmente gostaria de refletir sobre as palavras do nobre Deputado
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Domingos Sávio. Sabemos que o Governo Lula tem um projeto
democrático-popular, cujo princípio é o controle social das políticas
públicas e a participação popular.

Estive em Brasília, na Conferência Nacional das Cidades, onde
estiveram presentes 2.500 delegados e 300 observadores. Não temos
medo do controle social. Pelo contrário, incentivamo-lo. Queremos
uma radical apuração dos fatos. O próprio Governo Federal tomou
essa iniciativa e já mandou para o Ministério Público os documentos
necessários. O caso está sendo acompanhado pela Polícia Fedêral.
Logo, o que vemos na imprensa é um amplo debate. Esse fato é
lamentável, pois não queremos corrupção neste País. Somos e
sempre fomos radicalmente contra a corrupção. Porém, sabemos que
o ser humano é frágil; há pessoas que infelizmente se deixam levar
pela tentação. Temos de banir a corrupção, e é isso que o Governo
está fazendo. Todavia, não precisamos ter medo de uma CPI ampla.
Vamos apurar os fatos ocorridos durante todos esses anos. Em 2002,
esse fato aconteceu com o Valdomiro, no Rio de Janeiro. Então, por
que não apurar também as circunstâncias referentes às campanhas
eleitorais em 2002? Se estão com medo de a CPI ser ampliada, é
porque existem problemas, que podem ser jogados para debaixo do
tapete.

Com todo o respeito ao nobre Deputado, um dos mais atuantes
desta Casa, afirmo-lhe que concordamos com que haja uma apuração
rigorosa, mas discordamos da sua avaliação, segundo a qual o PT é
endeusado por si mesmo. Se alguém se endeusa individualmente,
asseguro-lhe, nobre colega - por quem, como disse, tenho o maior
respeito -, não endeusamos o PT. Lutamos dia e noite nesta Casa.
Sabemos das dificuldades, das limitações que temos com projetos
diferentes nos Governos Federal e Estadual. Temos contribuído,
temos sido uma Oposição qualificada. Quero relatar e deixar
registrado nesta Casa alguns fatos que acontecem em nossa cidade
de Betim e estão ligados à situação política que vivemos, ou seja, a
disputa eleitoral de 2004.

Registramos que ontem nossa cidade foi tomada por um manifesto
pelo qual culparam o PT e a Sra. Maria do Carmo, a maior liderança
do PT em Betim, única mulher Deputada Federal nesta legislatura,
eleita com 167 mil votos. A única mulher Deputada Federal por Minas
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Gerais. Foi Prefeita de Betim de 1993 a 1996 e é extremamente
respeitada não só em nossa cidade, mas também em todo o Estado.
Viajamos pelo Estado, e vejo como é respeitada. Orgulho-me muito,
• não por se tratar de minha irmã de sangue, mas por ser uma mulher
simples, professora, psicóloga, mulher que nasceu das camadas
populares. Nosso pai era carteiro. Nascemos de família pobre,
humilde. Quando éramos jovens, adolescentes, nosso pai pediu
dinheiro emprestado para nos educar. Ela é uma mulher do povo,
simples, que tem sido respeitada não só em Betim, mas também em
toda Minas Gerais, em virtude de seu trabalho sério. Naquela época,
em Betim, a arrecadação, nos quatro anos, foi de 390 milhões. Hoje, a
cada ano, o Governo do PSDB, do Carlaile Pedrosa, arrecada 500
milhões. E ontem encheram a cidade com esse manifesto, tentando

• macular a imagem do Partido dos Trabalhadores e da nossa maior
liderança, porque sabem que já é uma decisão do PT sua candidatura.
Ela é pré-candidata a Prefeita. Eles sabem, por pesquisas feitas pelo
próprio Governo Municipal, qual é a situação do povo de Betim e qual
é o resultado dessas pesquisas. Tentam macular sua imagem de uma
maneira totalmente irresponsável, com calúnias e mentiras. Diz esse
manifesto que ela tentou impedir a construção de 500 casas pela
Caixa Econômica Federal, sendo que o Governo atual fez uma
promessa de construir 10 mil casas, o que foi registrado em cartório.
Os documentos estão aí para que todos vejam.

Além disso, vejamos o que aconteceu no viaduto do PTB. Temos
• aqui um documento do coordenador do DNIT, em Minas Gerais, Sr.
Alexandre, que traz o seguinte. (- Lê:) "Atendendo à correspondência
acima, informamos sobre a questão do viaduto da BR-381, no PTB,
podendo, portanto, o projeto executivo ser desenvolvido para posterior
aprovação. Na oportunidade, solicitamos adequar a localização da
obra, no Plano Nacional de Viação, mudando a quilometragem." E em
um outro documento: (- Lê:) "Informamos ainda que a execução da
obra deverá aguardar a aprovação do projeto executivo."

São normas técnicas, às quais qualquer Prefeitura tem de se
submeter para construção de um viaduto em cima de uma rodovia
federal. Não sei se por incompetência ou de propósito, o Governo não
mandou a documentação necessária e começou a obra sem a devida
licença do Ministério dos Transportes. Imediatamente, quando o
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coordenador do DNIT em Minas pediu que se suspendesse
temporariamente a obra, aguardando e solicitando imediatamente os
documentos para que pudesse ser liberada, lideranças da Oposição
em Betim fizeram um ato público, fechando a rodovia e acusando o
PT e a Deputada Maria do Carmo. Aliás, também fomos citados como
responsáveis pela suspensão da obra, como se não amássemos
aquela cidade.

Ora, sabemos que isso não é verdade. Nossa Deputada deu
entrevista ao jornal, e eu reafirmo, nesta Casa, que o povo de Betim,
que é inteligente e não se deixará enganar, conhece bem a Deputada
Maria do Carmo.

Teremos vários meses antes dessa disputa eleitoral. Conclamo esta
Casa para que possamos acompanhar de perto essa situação.
Queremos que o povo e a verdadeira democracia sejam respeitados e
que não haja compra de votos. Muitas lideranças de nosso partido
estão sendo procuradas com o oferecimento de emprego e dinheiro,
para que possam apoiar o atual Prefeito. Temos provas disso. São,
por sinal, pessoas ligadas a nós. São fatos lamentáveis para a
democracia que vivemos neste Pais.

Existem outras questões, para as quais não haverá o tempo
necessário. Com as creches foi a mesma coisa. Temos uma carta da
Secretária de Desenvolvimento Social para as coordenadoras de
creches, dizendo que as verbas estavam atrasadas por culpa do
Governo Federal.

Temos um documento do Governo Federal, mostrando
detalhadamente todos os documentos que a Prefeitura de Betim
estava devendo em cada momento, motivo pelo qual as verbas
atrasaram. Inventaram esse fato, não sei se por incompetência ou
voluntariamente, para criar um fato político. Temos o documento do
Governo Federal mostrando o que estava faltando, as prestações de
contas que a Prefeitura não mandou no ano passado. Por isso é que
estava atrasado o recebimento das verbas para as creches.

Confio em um Deus de justiça. Quero que se registre nos anais da
Casa que depois de outubro voltaremos aqui para mostrar que muito
acima do dinheiro e da mentira temos um Deus justo. Na minha vida
tenho tido essa prova. Deus não nos desampara. Não temos medo de
dinheiro, de compra de votos nem de calúnia, porque somos pessoas
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de fé. Somos humildes e simples. Estamos na política para não
sermos omissas nem deixar a sociedade como está.
• Quando fui Vereadora, por dois mandatos, muitas vezes pude
ttestemunhar que, muito acima de toda corrupção, sujeira e mentira,
• está um Deus que caminha com seu povo e vê onde está a intenção
• no coração das pessoas. Companheiros e companheiras da Casa, se
me permitem, depois de 3 de outubro, voltarei a esta tribuna para

.testemunhar quem é mais poderoso: o dinheiro, a corrupção ou a
• nossa fé.
• Agradeço às pessoas que têm sido solidárias conosco. Em nossas
cidades, muitas vezes, corremos até risco de vida. O ex-Prefeito
Jésus Lima sofreu um atentado. Essa é a política que vivemos em
uma cidade metropolitana. Estão querendo que abaixemos a cabeça e
tenhamos medo. Companheiros e companheiras, não temos medo.
Somos mulheres simples, mas somos corajosas porque não estamos
sozinhas. Temos apoio das lideranças e a graça de Deus, que nos
protege todos os dias.

Muito obrigada a todos os que têm sido solidários conosco e não
foram vencidos pela compra dos votos, pelo dinheiro, pela corrupção,
pela mentira e pela calúnia. Neste dia, agradeço a Deus por estar na
Casa. Este é o espaço que temos para denunciar o que estamos
passando. Estamos ocupando este espaço para colocar o poder a
serviço do povo.

O nosso partido não é santo. Temos dificuldades. No mundo, nem a
Igreja nem ninguém é santo. Santos são aqueles que estão nos
altares. Não existe santidade completa de carne e osso. Temos de
trabalhar para que a sociedade se transforme. Um espaço de
transformação é o poder político. São os espaços que ocupamos por
meio das eleições, pelo poder eletivo.

Agradeço a Deus por estar aqui hoje e poder me contrapor às idéias
dos que estão nos caluniando.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Agradeço a
generosidade da Deputada. Teremos outras oportunidades.

Com certeza, o desabafo de V. Exa. é compreendido por todos, mas
é bom que fique claro que o Prefeito Carlaile, como V. Exa., é também
um homem devoto e temente a Deus. E de família simples e trabalhou
muito para chegar a Prefeito de Betim. Para nossa graça e glória, é o

rÀ



202
mesmo Deus que cuida de todos nós, da senhora, do Prefeito de
Betim, e haverá de iluminar a todos, para que o povo de Betim
continue melhorando de vida, com muita seriedade e trabalho. Trata-
se de um povo bom, que tem sido governado por um Prefeito
realmente sério e digno. E tem uma Deputada Federal muito séria e
digna. O vergonhoso é que o DNIT, ao invés de ajudar, manda barrar
a obra.

A Deputada Maria Tereza Lara, com certeza, ajudará para que o
DNIT não barre a obra. Já é tão difícil conseguir fazer uma obra como
essa, e o DNIT a paralisa sob pretextos burocráticos. Se foi licitada,
existe projeto.

Defendemos a CPI ampla da mesma forma que V. Exa. Os
Senadores Azeredo e Arthur Virgílio assinaram as duas, ou seja, a
que o Governo quiser instalar o PSDB assina.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Muito obrigada.
* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Pinduca Ferreira.
• Deputado Pinduca Ferreira* - Meu Presidente, Deputadas,

Deputados, galeria, imprensa, boa tarde a todos. Não gosto de
tribuna. E a terceira vez que subo aqui em três anos. Mas há um fato
ocorrendo em Betim e por trás está o Governo Lula, a Deputada
Federal, toda a corja do PT. Um viaduto está sendo construído numa
cidade de 380 mil habitantes, com custo de quase R$5.000.000,00,
com dinheiro próprio, sem pedir esmola do Governo Federal, e param
a obra sem motivo.

Solicitamos a construção de duas passarelas sobre a BR-381, e até
hoje não foram aprovadas. Por que se barrou logo o viaduto? Por que
é ano de eleição? O viaduto beneficia 60 mil habitantes. São 22
bairros na região onde moro. Quem vai ao Bairro PTB tem de andar
mais de 10km, porque precisa ir até Betim e voltar, ou passar por
dentro da FIAT, o que é perigoso, principalmente para os estudantes,
que saem às 22 horas, 23 horas, meia-noite do colégio. A obra trará
mais segurança, melhorará o comércio e valorizará os imóveis, mas,
sem mais nem menos, é paralisada pelo Governo Federal, que é do
PT. A Deputada é federal e o Governo é federal. Se ela quisesse, a
obra não parava. Entretanto, teremos eleições, e por isso ela não
quer. 0 Governo do PT ficou oito anos no poder e não a fez. Em
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apenas três anos, o Prefeito Carlaile faz essa bela obra, e vem o
PT e pára os trabalhos. Hoje, às 16 horas, a população irá parar a BR-
381. A obra não vai parar, pois quem manda é a população. O povo
vota.
• Há R$70.000.000,00 vindos do Banco Mundial para que o Prefeito
construa 12 avenidas sanitárias, beneficiando as pessoas que moram
na beira do rio, onde há rato morto e esgoto a céu aberto. As obras já
começaram antes mesmo do dinheiro chegar. Quarta-feira é o dia de
bater o martelo final, e já tem o dedinho da Maria no meio para que a
verba não chegue a Betim. Como uma mulher dessa gosta de Betim?
Ela quer bem ao povo de Betim, cidade onde teve 58 mil votos? O PT
é falso, é enganação, só governa para ele. Só não vê quem não quer.

E pura demagogia. São R$70.000.000,00 do Banco Mundial. O
dinheiro corre perigo de não vir por causa da Deputada Maria do
Carmo, que está comendo de lado, como rato. Ela sopra e não
aparece, mas por trás de tudo tem o dedinho dela. Ela não quer que o
Prefeito faça as obras em Betim, com medo das eleições de 2004.

A obra do Banco Mundial, essas 12 avenidas sanitárias,
desapropriará 1.100 famílias, sendo 13 lotes vagos, 800 casas, o que

•ficará em torno de R$18.000.000,00. Desse total, R$12.500.000,00
serão da Prefeitura Municipal de Betim, e R$5.500.000,00, do Banco
Mundial.

Neste ano, as obras do Prefeito Carlaile em Betim gerarão 2 mil
empregos. O Presidente Lula prometeu 10 milhões de empregos, já
está em 12. Enquanto o Prefeito Carlaile cria emprego, o PT barra o
seu trabalho e as suas obras.

Cadê o Fome Zero, Deputada Maria Tereza Lara? Vocês não sabem
fazer o social, só vivem de promessa. E, agora, abram o olho, porque

• a corrupção do PT em São Paulo e em Brasília já está no ar. Depois
disso, só Deus segura. O PT não é santo. Por isso, os podres estão
aparecendo.

Outro ponto: será construído hospital em frente à FIAT. Manda a
Deputada barrar. Será construído também aeroporto em Betim.

• Manda a Deputada barrar.
O Prefeito Carlaile está preocupado com o desemprego, e o dinheiro

do povo é gasto com o povo. Se o Prefeito está fazendo obras é
porque tem dinheiro.
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três anos de Governo. Hoje, Betim não tem mais onde colocar asfalto.
O Prefeito Carlaile criou a Guarda Municipal e acabou com o IPTU -
aquele imposto que você votou 1.200%, contra o assalariado. Hoje,
em Betim, não se paga IPTU. Você votou a favor desse imposto, e o
Carlaile o eliminou. Esse foi o compromisso de Carlaile e Pinduca.

Deputada Maria Tereza Lara, durante o Governo de vocês, acabou-
se com o 2° grau em quatro escolas municipais. O Prefeito Carlaile
voltou com o 21 grau nessas escolas e, em parceria com o nosso
Governador Aécio Neves, conseguiu que mais seis escolas tivessem o
20 grau. Vocês acabaram com Betim e, agora, estão acabando de vez
com esse município, porque não querem deixar o Prefeito fazer as
obras que estão sendo feitas.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Primeiramente, gostaria de
dizer do respeito que tenho pelo Deputado Pinduca Ferreira.
Entretanto, não podemos trazer disputas pessoais para este Plenário.
Temos de nos colocar acima dessas questões, olhar o interesse
público, a inversão de prioridades. Gostaria de fazer justiça neste
momento.

O Deputado Pinduca Ferreira* - Chega de aparte, Deputado, porque
não acabei de falar. Estou na minha hora. A Deputada Maria Tereza
Lara não citou o meu nome, mas, a cada piscada sua, sentia que
queria falar, mas estava com vergonha, porque não tem trabalho
social. Deputada Maria Tereza Lara, você disse que saiu da roça,
capinou lavoura. Eu tirei cascalho no rio Arrudas em 1962, rocei pasto,
saí do nada. Por isso, o que ganho do povo gasto com o povo. Hoje,
tenho 384 computadores funcionando, o que pode ser comprovado
por qualquer um de vocês. Sabem quem me ajuda nesse trabalho?
Vitório Mediolli. Vitório ajuda Pinduca, e Pinduca ajuda o povo. Tenho
ainda 40 veículos atendendo a população.

Deputada Maria Tereza Lara, quando você fez algum trabalho
social? Quando o PT fez trabalho social? O PT é invasão de terra,
reforma agrária, piquete, greve.

Como o povo ainda vota no PT? Tenho pena da Deputada Maria
Tereza Lara e de sua irmã, pois elas só vão a Betim para participar de
reuniões de madrugada. Nunca andaram pelas ruas durante o dia.
Não adianta falar bonito, o importante é fazer. Um peão que recebe 69
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mil votos na boca da urna tem de ter um bom trabalho social.
Dinheiro do povo deve ser gasto com ele.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
• Deputado Weliton Prado - Com todo o respeito, V. Exa.,

Deputados devem respeitar pessoas com a envergadura da Deputada
Federal Maria do Carmo, uma das mais bem votadas de Minas
Gerais, Presidente do PT, exemplo de ética e de transparência. Um
político como a Deputada Maria do Carmo significa um sopro de
esperança na vida de cada cidadão brasileiro, pois em toda a sua
trajetória de vida sempre primou por projetos de inversão de
prioridade para defender os menos favorecidos.

Não podemos trazer as disputas, às vezes localizadas, para o
Plenário da Assembléia. Não podemos tentar enganar a população.
Está claro que »ouve embargo, pois a obra não possuía projeto. Isso é
um papelão! E uma vergonha a Prefeitura Municipal não saber os
trâmites legais do projeto antes de realizar a obra. O embargo foi do
Diretor do DNIT, até ser devidamente aprovado um projeto e
apresentado pelo Prefeito Municipal.
• Não podemos tentar ludibriar as pessoas com outros argumentos.
Foi embargo do DNIT. O viaduto de transposição da BR-381 é muito
importante e deve ser feito. Se o for, será graças à Deputada Maria do
Carmo, que conseguiu aumentar o orçamento de Betim, cerca de
R$500.000.000,00.

Uberlândia, que tem mais de 500 mil habitantes, possui orçamento
de mais de R$300.000.000,00. Betim, com pouco mais de 300 mil
habitantes, tem orçamento de R$500.000.000,00, graças à
administração séria e transparente que a Deputada Maria do Carmo
fez quando foi Prefeita.

2a Parte (Ordem do Dia)
i a 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.
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, reformando despacho anterior, determina que o
Projeto de Lei n° 434/2003, do Deputado Sebastião Navarro Vieira,
passe a tramitar como Projeto de Lei Complementar n° 50/2004, tendo
em vista a promulgação da Emenda à Constituição n° 60, que dispõe
que a matéria seja regulada por lei complementar.

Assim sendo, o projeto passa a tramitar nos termos do art. 192, c/c o
art. 102, do Regimento Interno, mantida a distribuição às Comissões
de Justiça e de Administração Pública.

Mesa da Assembléia, 18 de fevereiro de 2004.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice Presidente, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei n° 1.309/2003, do Deputado
Gil Pereira, ao Projeto de Lei n° 651/2003, do Deputado Biel Rocha,
por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 18 de fevereiro de 2004.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice Presidente, no exercício da Presidência.

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação da Profa.
Marinêz Fulgêncio Murta e dos Profs. Arthur Eugênio Quintão Gomes,
Alexandre Magno Leão dos Santos, Cid Veloso, Stéfano Barra
Gazzola, Fuad Haddad, Paulo José Araújo e Miguel Augusto
Gonçalves de Souza para Integrarem o Conselho Estadual de
Educação. Pelo BPSP: efetivos - Deputados Leonídio Bouças e Dalmo
Ribeiro Silva; suplentes - Deputada Lúcia Pacífico e Deputado Olinto
Godinho; pelo Bloco PT-PCd013: efetivo - Deputado Weliton Prado;
suplente - Deputada Maria Tereza Lara; pelo PL: efetivo - Deputado
Márcio Passos; suplente - Deputado João Biliar; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Ivair Nogueira; suplente: Deputado Leonardo Quintão.
Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.843,
sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.855, sobre o Veto Total
à Proposição de Lei n° 15.902 e sobre o Veto Total à Proposição de
Lei n° 15.922. Pelo BPSP: efetivos - Deputados Fábio Avelar e
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Bonifácio Mourão; suplentes - Deputados Arlen Santiago e Olinto
Godinho; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo - Deputada Maria José
Haueisen; suplente - Deputada Cecilia Ferramenta; pelo PL: efetivo -
•Deputado Leonardo Moreira; suplente - Deputado Jayro Lessa; pelo
PFL: efetivo - Deputado Doutor Viana; suplente: Deputado Gustavo
.Valadares. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.882,
sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.898, sobre o Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.914, sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei

• n° 15.925 e sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.927. Pelo
BPSP: efetivos - Deputados Domingos Sávio e Ermano Batista;
suplentes - Deputados Fábio Avelar e Wanderley Ávila; pelo Bloco PT-
PCdoB: efetivo - Deputado Roberto Carvalho; suplente - Deputado
Padre João; pelo PL: efetivo - Deputado Leonardo Moreira; suplente -
Deputado Irani Barbosa; pelo PMDB: efetivo - Deputado Adalclever
Lopes; suplente - Deputado Leonardo Quintão. Designo. As
Comissões.

• A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
• Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.928 e
:sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.932. Pelo BPSP:
efetivos - Deputado Mauro Lobo e Luiz Humberto Carneiro; suplentes
- Deputada Ana Maria Resende e Deputado Antônio Carlos Andrada;
pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo - Deputado Chico Simões; suplente -
Deputada Jô Moraes; pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio Júlio;

• suplente - Deputado Gilberto Abramo; pelo PFL: efetivo - Deputado
• Paulo Cesar; suplente - Deputado Sebastião Navarro Vieira. Designo.
As Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Deputada Maria
Tereza Lara - informando de sua renúncia como membro efetivo da
Comissão de Defesa do Consumidor; e pelos Deputados Durval
Angelo - informando de sua renúncia como membro efetivo da

• Comissão de Justiça (Ciente. Publique-se. Cópia às Comissões e às
Lideranças.); e Rogério Correia (2) - indicando a Deputada Maria
Tereza Lara para membro efetivo da Comissão de Justiça e o
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Deputado Roberto Carvalho para membro efetivo da Comissão de
Defesa do Consumidor (Ciente. Designo. As Comissões e Cópia às
Lideranças.).

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

232 do Regimento Interno, requerimento dos Deputados André
Quintão e outro, solicitando que seja destinada a P parte de uma
reunião ordinária para receber o Ministro de Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, Patrus Ananias, a fim de que apresente os planos
de ações do Ministério para o Brasil e Minas Gerais; nos termos do
inciso VIII do art. 232, do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Mauri Torres solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei n° 492/2003 e Leonardo Quintão solicitando a retirada
de tramitação do Projeto de Lei n° 96612003 (Arquivem-se os
projetos.); nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto (2) solicitando a
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 784/2003 e do Projeto
de Lei Complementar n° 6/2003, Dalmo Ribeiro Silva (4) solicitando a
inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei n

o
s 130, 605, 665 e

773/2003 e Célio Moreira (2) solicitando a inclusão em ordem do dia
dos Projetos de Lei n

o
s 188 e 771/2003; nos termos do inciso VII do

art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Dm15 Pinheiro solicitando que o Projeto de Lei n° 29212003
seja encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez
que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer,
Célio Moreira (3) solicitando que os Projetos de Lei n os 1.254, 1.262 e
1.270/2003 sejam enviados às comissões seguintes a que foram
distribuídos, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para
emitir seu parecer, e Adalclever Lopes solicitando que o Projeto de Lei
n° 896/2003 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi
distribuído, uma vez que a Comissão de Meio Ambiente perdeu o
prazo para emitir seu parecer.

O Sr. Presidente - 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.

0 Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, ocupo esta tribuna
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para fazer um debate com a importância que o assunto merece. O
que vi o Deputado Pinduca fazer, obriga-me a responder e a refletir.
Se ele considera engraçado fazer "mise-en-scene" na tribuna - e
alguns deram risadas - não achei graça. Tratar essas questões com
essa falta de seriedade só leva para o buraco as instituições
democráticas da sociedade brasileira. Não achei graça alguma, muito
menos no tom de deboche com que trata pessoas e autoridades de
competência evidente, como as Deputadas Maria do Carmo e Maria
Tereza. Portanto, não farei o mesmo e não ficarei aqui me referindo
aos cochilos constantes do Deputado nas cadeiras da Assembléia
Legislativa e à falta de trabalho parlamentar sério e de projetos de lei.
Não me cabe fazer esse tipo de balanço, mas, sim, trazer o debate da
forma como está posto, até para que haja respeito na convivência
entre nós. Ou existe isso ou de fato fica difícil termos uma convivência
na Assembléia, que deve ser um espaço democrático de debates, e
não para esse tipo de encenação que esse Deputado fez aqui hoje.
Infelizmente, ele não ficou para ouvir a resposta política e as
explicações dadas.

O que acontece em Betim é algo muito simples. O DNIT, que está
hoje sob a direção do Dr. Alexandre, indicado pelo Partido Liberal, um
partido aliado ao nosso, agindo com a competência técnica devida -
simplesmente porque assim manda a lei e determinam os aspectos
técnicos - não pode permitir que uma Prefeitura, seja ela qual for,
independente de partido político, invada uma BR para fazer unia obra
sem aprovação do projeto executivo por aquele órgão. Todos
sabemos disso. Vários Deputados foram Prefeitos na região.
Conversava com o Deputado Domingos Sávio e, como ele não tinha a
informação, ficou parecendo que aquilo que saiu no jornalzinho de
Betim era verdade, o que foi repetido aqui pelo Deputado Pinduca. Só
se esqueceram de informar ao conjunto dos Deputados e ao povo de
Betim e de Minas Gerais que não havia projeto executivo aprovado.
Repito que nenhuma Prefeitura pode invadir uma BR para fazer uma
obra, sem a aprovação do DNIT. O DNIT não embargou a obra
indefinidamente. Apenas está embargada até a análise do projeto
executivo e sua aprovação por esse órgão. Foi o que aconteceu. Se
políticos como Vitório Mediolli, Pinduca e o Prefeito Carlaile acham
que devem fazer disso uma bandeira política, dizendo que a obra está
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sendo embargada por motivo político, é um direito que têm; mas
não podemos permitir que Deputados venham aqui e não mostrem
publicamente a verdade do que está acontecendo lá. Gostaria de
deixar isso bem claro. O Dr. Alexandre, que não é do PT, que é do PL,
um partido aliado, agiu corretamente, talvez com ingenuidade política,
porque não podia advinhar que Mediolli, Carlaile e Pinduca usariam de
algo sério, técnica e legalmente correto, para fazer estardalhaço
político. O acerto técnico tem o nosso apoio; foi correto, e a obra será
feita quando houver o projeto executivo aprovado. Vemos claramente
aí o medo da derrota política. O PSDB está com medo da derrota
política em Betim, e começa a agir dessa forma. O Deputado Pinduca
demonstrou medo, receio e, junto com outros políticos da região, tem
jogado baixo contra a verdade. Não tenho a menor dúvida de que eles
é que estão com medo das eleições.

Concedo aparte ao Deputado Dinis Pinheiro, que é o nosso Líder do
PL, que conhece o Dr. Alexandre e que pode atestar a veracidade do
que acabei de dizer.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte) - Com relação a Betim, nobre
Deputado Rogério Correia, quero ficar bastante longe daquele tumulto
político. Aliás, quando se toca no nome de Betim, pleiteio, sonho e
almejo que aquele município possa ter a oportunidade de fazer parte
da nossa tão sonhada distribuição de ICMS no Estado. Betim, hoje,
recebe R$500.000.000,00, R$600.000.000,00 por ano, e Ribeirão das
Neves, lbirité, Santa Luzia não ganham nem R$500.000,00 por ano.
Essas injustiças, temos que eliminar.

Como Líder do PL e conhecedor do trabalho, da seriedade e da
conduta do Dr. Alexandre Silveira à frente do DNIT, indicado pelo
Partido Liberal, quero externar nosso testemunho quanto ao
procedimento acertado, devido e correto do DNIT, no qual não ocorreu
e não imperou nenhuma interferência política, nem da Deputada Maria
do Carmo nem de qualquer outro parlamentar. Seu procedimento se
ateve tão-somente às questões técnicas.

Para a construção do viaduto, tornam-se necessárias, em primeiro
momento, a apresentação e a aprovação do projeto, levando-se em
conta os requisitos e os parâmetros legais por parte do DNIT, o que
não ocorreu. Daí a necessidade de o DNIT notificar a Prefeitura
Municipal de Betim para que os padrões exigidos pela legislação
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federal, coordenada pelo DNIT, sejam enquadrados.

Quero ficar bem longe da briga política, mas destaco a coerência e o
correto trabalho do Dr. Cristiano Silveira à frente do DNIT. Digo alto e
bom som que não houve interferência nem da Deputada Maria do
Carmo, mulher séria e honrada, nem de outro parlamentar.

O Deputado Rogério Correia* - Agradeço seu testemunho. Lamento
que a disputa política, travada de modo tão baixo pelos adversários do
PT em Betim, reflita-se neste Plenário com chacotas, em vez de ser
tratada com seriedade. Se estabelecida a verdade, a chacota não
prevalecerá.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Alegro-me por
participar dessa reflexão e peço licença para registrar meu
testemunho. Temos o privilégio de viver momento importante, histórico
e valoroso do Estado. Aproveito para parabenizar a PMMG por
acolher uma mulher no Comando do 34° Batalhão, a Ten.-Cel.
Luciene Magalhães, extremamente competente e de caráter exemplar,
de extraordinária dedicação à defesa do interesse público e à
segurança pública. Acredito que fará um trabalho com a maior
dedicação possível na região de conflito e de violência em Belo
Horizonte, cumprindo uma das grandes afirmações do nosso tempo e
uma referência para os que almejam um mundo melhor, que
considero uma afirmação sábia. Espero que possa conjugar a dureza
e a firmeza no combate ao crime com a ternura na compreensão das
fragilidades humanas, para a construção de uma sociedade mais
digna. Estamos vivenciando com prazer a evolução da Polícia Militar.

V. Exa. trata de questão que muitas vezes é motivo de chacota e
comicidade, conduzida pelo Deputado Pinduca Ferreira em alguns
debates. Originário de família humilde, Pinduca, por quem tenho muito
•respeito, trabalhou, sofreu muito e chegou a esta Casa. Poderia dar
enorme contribuição a seus irmãos e irmãs da comunidade mais
sofrida, aos excluídos. Há, na sua fala, uma questão que o diferencia
daqueles que critica.

Quando Pinduca Ferreira diz que está aqui a serviço do povo,
distribuindo dinheiro para a população, é preciso lembrar dois fatos,
dois dados da fala dele. Quando diz que tem uma centena de
computadores, algumas dezenas de veículos colocados a serviço da
população, são originários de uma pessoa que sabemos qual a origem
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e o que representa. Quem, na realidade, o Deputado está
representando? O povo humilde, sofrido, excluído? Ou está utilizando
esse povo afastado de tudo, dando-lhe algumas migalhas? Na
verdade, a quem ele presta contas não é ao povo de Minas, mas ao
Sr. Mediolli. Ele tem dito isso, em todas as conversas e discussões, de
maneira sistemática. Portanto, numa leitura bem-feita, é preciso
perceber, nesse discurso que fez nesta Assembléia, a quem se referia
como seu pai, seu comandante, seu diretor. Não é ao povo sofrido de
Minas! E preciso compreendermos isso, a fim de construirmos a
política de Minas Gerais num patamar mais elevado, na lógica da
construção da democracia, da justiça social, da inclusão e do bem-
estar da sociedade.

Quero, então, aqui, mantendo o respeito ao Sr. Pinduca Ferreira,
meu caro colega desta Assembléia Legislativa, fazer essa distinção.
Caso contrário, ficaremos rindo dele, muitos achando graça, muitos
votando nele, sem saber o que representa, a quem se reporta. Se
pode, eventualmente, dar alguma coisa material para a população,
como as dezenas de carros e as centenas de computadores
disponibilizados por alguém que tem poder, é preciso dizer a quem
está servindo. Pode estar, infelizmente, sustentando muito mais os
interesses de quem condenamos, das elites dirigentes do País, do
capital, do que resgatando a dignidade e a cidadania do povo de
Minas. Obrigado.

O Deputado Doutor Ronaldo (em aparte) - Deputado Rogério,
agradeço muito este aparte e quero parabenizá-lo pela fala, pois
acredito também que, para fazer parte do parlamento, a pessoa tem
que ter cuidado no que tange ao respeito aos colegas. Não podemos
aqui dentro permitir que, além do abuso, seja citado até o nome da
pessoa.

Aproveito este pequeno aparte para enviar um cumprimento ao
irmão do Deputado Wanderley Ávila, Juiz Alvimar de Ávila, eleito
Presidente do Tribunal de Alçada de Minas Gerais. Trata-se de um
magistrado com brilhante currículo, admirado em todas as comarcas
em que trabalhou. E um dos mais cultos Juízes do Estado. Muito
obrigado.

O Deputado Rogério Correia* - Muito obrigado, Doutor Ronaldo.
Agradeço suas palavras.
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Antes de passar a palavra à Deputada Maria Tereza, que estava

na reunião da Comissão de Administração Pública quando comecei a
minha intervenção, gostaria de dizer-lhe que esclareci ao conjunto do
povo mineiro e aos Deputados aqui presentes aquilo que o Deputado,
nosso colega, Pinduca, não quis, de tato, esclarecer. A obra foi
embargada porque não havia projeto executivo aprovado pelo órgão
competente, que é o DNIT. Todos os Deputados sabem que nenhum
Prefeito pode invadir rodovia e fazer projeto sem a autorização do
órgão nacional competente. Ele se esqueceu desse detalhe. Aliás, o
jornal que o Deputado me mostrou tem isso escrito com letras bem
pequenas. Coloquei os meus óculos de grau, devido a vista cansada,
mas nem assim consegui enxergar. Então, é preciso uma lupa para ler
a carta do DNIT, que diz: 'Por falta de projeto executivo aprovado por
este órgão, fica, temporariamente, embargada a obra até que o órgão
competente veja o projeto". Imagine, Deputado Antônio Carlos
Andrada, o Prefeito de Barbacena invadir a BR-040 e começar a fazer
passarelas, etc., sem o DNIT. Seria, no mínimo, estranho. Era isso o
que estava ocorrendo com a obra referida. E evidente que o órgão
agiu na forma da lei.

O Deputado Dinis Pinheiro acusou o PT; no entanto, o Ministério dos
Transportes está a cargo do PL e, conseqüentemente, o DNIT
também, que é dirigido pelo Dr. Alexandre, pessoa de bem,
engenheiro responsável, pertencente aos quadros do PL. Então, o
Deputado Dinis disse aqui que tudo aquilo, aquela encenação feita,
com muito riso, muita chacota, era, simplesmente, parte de uma
manobra política da cidade de Betim que quiseram trazer para cá.

O Deputado Dinis Pinheiro mostrou muito bem isso. As Deputadas
Maria Tereza Lara e Maria do Carmo não sabiam que a obra seria
embargada por questão técnica. Isso ficou claro até para recuperar.
Criou-se um clima parecendo que o que lá realizam, que sabemos ser
de baixa qualidade, valeu como verdade. E preciso que fique claro aos
Deputados o tipo de disputa política que realizam, para que não digam
que o PT faz um tipo de jogada política nesse nível em Betim.
Infelizmente não podemos controlar os adversários. Isso ficou
esclarecido.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Rogério
Correia, Líder do nosso bloco, agradeço a sua solidariedade nessa
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questão. Às 16 horas, farão mais um ato politiqueiro, cercando a
BR, para que, em nível nacional, implantem a idéia falsa de que
somos contra o viaduto. Como V. Exa. explicou muito bem, realmente
faltou o projeto. Imaginem se isso acontecesse no Brasil inteiro? Não
teríamos uma democracia, mas um regime anarquista. E claro que,
em alguns aspectos, podemos até defendê-lo, mas, como estamos
numa democracia, devemos proteger a legislação e o respeito pelo
poder público.

Deputado Rogério Correia, aproveitando a oportunidade, afirmo que
esse boletim lançado na cidade inteira diz que a Deputada Maria do
Carmo nunca liberou verbas para Betim. Isso é uma mentira, pois
temos provas de que dispôs mais de R$2.000.000,00 em emendas do
orçamento federal para Betim. O Governo Municipal não apresentou
projetos para adquirir essas verbas, exceto para a unidade de saúde.
A época, o Secretário de Saúde solicitou verba de R$200.000,00. As
emendas para os outros recursos, ou seja, mais de R$2.000.000,00
permaneceram tanto no Governo anterior de Fernando Henrique
quanto no Governo Lula no ano passado. Em Betim há
R$500.000.000,00 de orçamento. Mesmo assim qualquer recurso que
tivesse milhões ou bilhões... Ninguém quer que a sociedade, o povo
perca recursos neste momento em que vivemos, O Prefeito não
solicitou recursos devido a uma disputa política que prejudica o povo.
Não podemos permitir que isso aconteça em qualquer governo
municipal de qualquer partido. A própria lógica e o bom-senso indicam
que, se há recurso, devemos procurar adquiri-lo para que a população
tenha os seus direitos adquiridos. Em Betim, com todos esses
recursos, ainda há vários bairros sem a infra-estrutura necessária,
escolas de ensino médio sem a merenda, crianças e jovens pedindo
esmola no meio da rua. O Governo Municipal poderia investir nisso.
Como uma cidade pode dispensar recursos do Governo Federal
quando a sua população ainda sofre muito, sobretudo a excluída, de
baixa renda? Deixo isso registrado.

Finalizando, somo esforços com o grande Deputado Adelmo
Carneiro Leão quanto ao fato de uma mulher estar, pela primeira vez,
à frente de um batalhão da PM. Peço às nobres colegas Deputadas
que, em nome da nossa bancada feminina e representando as
mulheres de Minas Gerais nesta Casa, me permitam cumprimentar à
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Ten.-Cel. Luciene Magalhães de Albuquerque pelo posto de
destaque e de poder na PM. Certamente ela contribuirá para que haja
mais segurança para o nosso povo e para que reconheçam a
capacidade administrativa e a liderança da mulher mineira, dispondo
esse espaço de poder a serviço da vida e do nosso povo. Muito
obrigada.

O Deputado Rogério Correia* - Também aproveito a oportunidade
para parabenizar a Comandante da Polícia Militar, que passa a
exercer, pela primeira vez, uma função que, até então, cabia apenas
ao sexo masculino. E uma boa comemoração do Dia Internacional da
Mulher, que se aproxima.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Cumprimento a Ten.- Cel.
Luciene Magalhães, hoje à frente de um batalhão da Polícia Militar.
Essa oficial competente dará um toque feminino, com muita
determinação, à Polícia Militar. Ela se preparou por muito tempo para
assumir esse importante batalhão, e desejo-lhe felicidades e que Deus
a proteja. Ontem mesmo, houve um assalto a Banco, liderado por uma
mulher, e ela esteve no local investigando. Estou certo de que fará um
excelente trabalho, e nossa Polícia Militar brilhará mais.

Parabenizo também nosso Governador pela fala coerente e positiva
sobre o episódio com o PT. O Governador Aécio Neves observou que
o Presidente Lula tomou as providências de imediato, e ressaltou a
imagem do conterrâneo José Dirceu. Concordo quando diz que não
podemos aproveitar esse episódio para buscar munição para as
eleições. Com certeza, é preciso fazer uma apuração, mas nosso
Governador foi muito feliz e ponderado em sua entrevista, e o
Governo dará uma resposta.

Foi lamentável uma situação ocorrida ontem na Câmara dos
Deputados, pois quiseram ampliar o fato jogando mais lenha na
fogueira. Nosso Governador colocará sua liderança política e sua
experiência em defesa da moralidade e da ética na política. Conforme
a crítica do jornalista Jabor, que muito admiro, quem está no poder
corre esse risco, e não é a primeira vez que isso acontece com o PT.
Outras coisas, não só em Brasília, mas em outros Estados,
aconteceram e acontecerão, e serão apuradas. Não podemos ficar
nessa oposição burra, que tenta parar o Brasil "na boca", com
picuinhas. Precisamos é apoiar o Governo Federal e nosso Governo
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Estadual.
Então, vai acontecer, sei que aqui, em Belo Horizonte, também

surgirá algo. Veremos daqui a alguns dias. Porém, tenho certeza de
que será apurado.

Deputado Rogério, fomos Vereador por Belo Horizonte e aqui
trabalhamos. Tenho admiração pela pessoa do Prefeito de Belo
Horizonte, Fernando Pimentel. As vezes, falam que venho ao
microfone criticá-lo. Porém, com minhas críticas construtivas, procuro
contribuir para a administração municipal. Há assessores que
realmente pisam na bola. Subirei a esta tribuna para elogiar, aplaudir
o que o Prefeito fizer de bom; mas denunciarei o que estiver errado,
pois é meu dever fiscalizar.

Quando Vereador, diziam que fui um ferrinho de dentista, a pedra no
sapato do Prefeito Pimentel. Todavia, não tenho nada contra a pessoa
dele. Admiro-o. As vezes, sou mal interpretado ao fazer críticas
construtivas referentes a obras que não são prioritárias. Não é porque
a Oposição ganhou que todo mundo vai jogar pedra. Em nível
nacional, o PL caminhou e caminha com o Governo Lula, dando
apoio, e, em nível estadual, está fechado e andando junto com o
Governador. Com certeza, a partir deste ano, Minas Gerais será um
novo Estado, com obras estruturantes, escolas, saneamento,
segurança. Temos de apoiar.

O Governo Fernando Henrique tentou obter o apoio - o Presidente
Lula tenta consegui-lo - do PT, mas esse partido estava sempre
querendo uma CPI. Hoje, o Presidente Lula espera caminhar, e tenho
certeza de que contará com o apoio do PSDB e de outros partidos, a
fim de que este País maravilhoso possa crescer. E preciso parar com
as picuinhas políticas. Se há algum fato, deve ser apurado
exemplarmente. As pessoas devem ser punidas. Com essa situação,
a Bolsa despenca, o dinheiro vai embora, aumenta o desemprego, o
Estado e o município param. Precisamos tirar proveito dessa
observação que está sendo feita em nível nacional. Não podemos
continuar com essa política burra, ou seja, de fazer acusações, de
revolver o passado. Vamos crescer. O time está composto,
precisamos atacar, marcar gois, não podemos ficar somente na
defesa. Tenho esperança no nosso Governador e no Presidente da
República. Assim, o Brasil e o Estado de Minas Gerais certamente
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serão outros. Obrigado.
O Deputado Rogério Correia* - Agradeço-lhe a intervenção,

Deputado Célio Moreira. Já tratei desse assunto ontem, e não
pretendia falar sobre ele hoje. Porém, preciso concordar com V. Exa.
em vários aspectos. O caso do Sr. Valdomiro Diniz exige imediata
apuração e respectiva punição. Não pode ser escondido debaixo do
tapete. Essa é uma cobrança que o PT faz, como o faz o povo
brasileiro. Esse caso tem de ser apurado. Não só o Governador Aécio
posicionou-se favoravelmente a essa atitude - inclusive elogiando as
primeiras medidas tomadas pelo Presidente Lula -, mas também o
Vice-Presidente da República, o ex-Senador José de Alencar, que
expôs, com veemência, a necessidade de que tais medidas fossem
tomadas. Ontem, o Governador Aécio Neves disse o mesmo, ou seja,
que em primeiro lugar se procedesse à demissão. Ontem, também,
houve Deputado que cobrou até a prisão daquele senhor pelo Lula.
Porém, essa medida não cabe ao Presidente Lula, mas à justiça. Ao
Presidente cabe a demissão e a apuração dos fatos, que já
começaram a ser apurados. Primeiro, procedeu-se à demissão, que
tinha de ser imediata; depois, o Ministro da Justiça, Márcio Tomás
Bastos, que esteve aqui ontem, expôs claramente que pediu e
determinou à Polícia Federal que assim agisse e ao Ministério Público
que acompanhasse o procedimento, a fim de que nada ficasse
escondido nesse caso.

Portanto, é necessário que essas medidas sejam tomadas.
Compreendo o papel de setores da Oposição. Talvez, no passado, o
PT possa ter errado e agido de forma imprudente em alguns casos.
Mas alguns setores da Oposição, talvez ressentidos pela derrota
eleitoral, querem aproveitar o momento para tirar "casquinha" política,
para remoer o passado, porque seus brios estão feridos com a derrota
e querem aproveitar esse caso simplesmente para se vingarem da
derrota política, agindo até de forma um pouco golpista. Tentam
comparar isso ao caso ColIor. Já têm, consciente ou
inconscientemente - quem sabe? -, o desejo de um golpe branco, que
possa devolvê-los ao poder central, não pelo voto, mas por uma
eventual maioria parlamentar a ser forjada no embate político.

Isso é inútil, pois não acontecerá. O povo brasileiro está ciente
disso. Disse ontem, muito claramente: se a linha for essa, o PT saberá
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reagir. O Presidente Luta não deixará que milhões de brasileiros
que votaram nele sejam traídos pelo desejo de uma Oposição
ressentida. Precisamos deixar para lá essa questão do golpe. Esse
tipo de oposição não serve a nada.

Aliás, não foi essa - concordo com o Deputado Célio Moreira - a
atitude do Governador Aécio Neves que, pelo contrário, detectou a
necessidade da apuração dos fatos. Cobrou essa apuração, como
todos devemos cobrar, e orientou para que essa questão não fosse
tratada com picuinha política.

Outro se ressente das questões municipais. Hoje vimos um
exemplo. Aproveitam-se do fato para trazer as questões municipais,
com informações que não são devidas nem verdadeiras. Como disse
o Deputado Miguel Martini, ontem, ou está mal-informado ou quer
desinformar. Hoje vimos um capítulo da desinformação, mostrado
deliberadamente ou não, no caso de Betim. Usam o caso do Sr.
Valdomiro para trazer o caso de Betim e a questão municipal. Assim
fica difícil; o debate político fica dificultado e não conseguiremos
avançar em nada neste Pais.

Sou daqueles que - assim como o conjunto do PT e como o
Governador Aécio e o Vice-Presidente José Alencar disseram -
exigem apuração rigorosa dos fatos. E evidente que o melhor método
de fazê-la, neste momento, não é por meio da CPI no Congresso
Nacional, que não serviria para elucidar os fatos, mas a esses outros
interesses. Nesse sentido, não somos ingênuos de concordar que
essa CPI seja agora o melhor instrumento. Isso não significa esconder
a apuração do caso, mas exigir que a apuração seja feita.

Faço essa intervenção com a consciência muito tranqüila, por
considerar ser essa a melhor forma de impedir que esse caso não
seja apurado, que é exatamente indicar os instrumentos. Aliás, seria
correto os próprios parlamentares acompanharem, junto ao Ministério
Público e à Polícia Federal, a apuração dos fatos, para que ficasse
claro que tudo será realmente apurado.

Também não concordo com o blefe. Aliás, em política, não se faz
blefe. Não se trata de dizer: "Agora, se é assim, vamos fazer CPI,
como fez nossa bancada no Senado". O Deputado João Paulo,
também do PT, que discordou da posição da bancada no Senado,
disse muito bem e sabiamente: "Não se apaga fogo com uso de
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gasolina", o que é uma verdade. Caso se queira apagar um
incêndio, não atirem gasolina sobre o fogo, porque não será apagado.
E necessário que coloquemos a cabeça no lugar e vejamos o que é
possível fazer.

A Oposição cabe seu papel, que é o de fiscalizar, cobrar e apontar
erros. São os papéis da Oposição que precisamos respeitar; não a
Oposição golpista, ressentida, que quer trazer os problemas
municipais como prioridade não para a resolução de um problema,
mas para demarcar posição. Isso, não.

Quero externar minha concordância com as palavras do Deputado
Célio Moreira.

Essa questão precisa ser resolvida. E mais do que resolvida, ter um
final em que tudo fique claro. O Brasil ganhará com isso e não apenas
o Governo Lula - que, evidentemente, sofrerá um desgaste inicial.
Essa questão será apurada. Ao ser apurada, o resultado será
necessariamente uma resolução drástica para o problema. Esse
Valdomiro, pelo que fez, acumuladas provas pela Polícia Federal e
pelo Ministério Público, terá, quem sabe, o seu lugar na cadeia,
apesar de vários criminosos do colarinho branco não terem tido,
infelizmente, o mesmo fim.

O exemplo precisa ser dado. Isso significa não apenas o
fortalecimento do Governo, mas também do sistema democrático e da
não-possibilidade de funcionários do terceiro ou quarto escalão
sujarem imagem do processo democrático brasileiro. Esse é o
aprendizado que devemos realizar, sem relaxar e deixar de fazer as
cobranças, que são bem aceitas e precisam ser feitas.

Quero distinguir de outras ações da Oposição a do Governador
Aécio Neves, que exige cobrança, mas que, diferentemente de outros,
não quis atirar gasolina no fogo e muito menos procurar, de forma
ressentida, a desestabilização de um Governo democraticamente
eleito. Quanto a isso, estamos atentos. O ex-Deputado José Genoíno,
Presidente do PT, já disse que o partido não ficará na defensiva frente
àqueles que queiram desgastar o Governo para tentar impedir as
mudanças que o povo brasileiro espera. Isso não faz parte do
processo democrático.

No caso, a resposta será uma ofensiva política de massa. Pedimos
um tempo para a apuração. Se isso não for feito, outras medidas
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poderão e deverão ser tomadas. Mas é preciso um tempo para que
as medidas que foram tomadas pelo Presidente da República sejam
efetivadas. A da demissão e a da apuração. O Delegado da Polícia
Federal já disse que pedirá quebra de sigilo. A Polícia Federal já foi à
casa do Valdomiro com ordem judicial e apreendeu computadores e
papéis. Foi também à casa dos bicheiros e fez a mesma coisa.
Portanto, está agindo.

Essa ação nos dá a tranqüilidade de saber que a ordem do
Presidente Lula será cumprida, esse caso terá uma punição exemplar
e o Brasil sairá desse episódio vitorioso e com o processo
democrático fortalecido. Contamos com o apoio da Oposição, não da
Oposição ressentida, golpista e que pensa apenas no futuro das
eleições municipais, mas dessa que quer também, por mais diferença
ideológica e política que possamos ter, que o processo democrático
tenha um avanço no Brasil.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Agradeço ao Deputado
Rogério Correia.

Estamos inscritos para fazer os outros debates, mas percebo que a
intenção é de não permiti-lo, de encerrar a reunião ou coisa parecida.
Mas de qualquer maneira agradeço V. Exa. pelo aparte.

Quero, primeiro, deixar registradas algumas coisas. V. Exa. disse
que um Deputado pediu a prisão do Valdomiro. Deve ter sido no
Congresso Nacional, porque na Assembléia Legislativa não vi esse
fato ocorrer. Segundo, quero dizer que falar em ameaça • de
desestabilização do Presidente e em golpe de Estado é algo fora de
hora e improvável.

Ninguém levantou suspeitas sobre o Presidente e o restante de seu
ministério. Como ele próprio fez com Valdomiro, trata-se de questão a
ser resolvida com uma canetada. O Ministro é demissível ou afastado
na hora que o Presidente quiser. O próprio José Dirceu disse, no
jornal, que deveria afastar-se. Isso não mancha o Governo.
Entretanto, a ligação próxima e de longo tempo do Sr. Valdomiro com
José Dirceu, que o teria indicado para o Governo do Rio de Janeiro -
quando ocorreu o fato -, que o indicou para o Governo Cristovam
Buarque e que o indicou para o cargo atual, traz incertezas. Mais que
isso, trata-se do seu assessor direto, de confiança. Se o PT fala sobre
apuração definitiva dos fatos, deve-se impedir possível influência
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política de José Dirceu, mascarando qualquer ação investigatória.

No 20 turno, votei no Presidente Lula, e meu partido é base de
sustentação do Governo no Congresso. Entretanto, nada impede que
eu discorde. O Presidente Lula não foi atingido, em nenhum momento.
Na "Folha de S. Paulo" há o seguinte texto: "Debruçada sobre o
contrato da GTech com a CEF, cuja renovação foi defendida por
Valdomiro Diniz, a Oposição constatou que o prazo da validade,
quase 100 meses, extrapola o limite fixado por lei, que é de 72
meses". Esse fato também precisa ser investigado. A população sabe
que o poder está concentrado nas mãos do Ministro José Dirceu,
chamado pelo Presidente de capitão do time. Dessa forma, não é
possível imaginar que a apuração, com sua permanência no Governo,
seja isenta. Espero que seja, mas fica a suspeita. Governos passados
afastaram pessoas sob suspeita para que se fizesse a apuração. Se
nada era constatado, retornavam. Essa medida não desestabiliza o
Governo e a economia. Não gera turbulências, porque não chegou
nem chegará ao Presidente Lula, cujas primeiras medidas foram
elogiadas por mim, ontem, na tribuna, e pelo Governador Aécio
Neves, pois foram absolutamente corretas ao determinar a
investigação. Agora, falta esse novo passo.

Havia um Procurador em Brasília - parece-me que se chama José
Francisco - que, mal havia uma denúncia, pedia quebra de sigilo fiscal
e bancário, além de divulgar os fatos à imprensa.

Não o vi mais. Não sei se deixou de ser Procurador ou se
aposentou.

Esperamos - e creio que a sociedade brasileira também espera -
que essa questão seja tratada com imparcialidade. Ansiamos e
desejamos que esses fatos sejam esclarecidos, para que a sociedade
brasileira continue acreditando no Governo Lula. Ainda acredito no
Presidente Lula e nas profundas transformações que fará. Mas quero
acreditar fundamentado em ações coerentes com o que se espera e,
principalmente, com o discurso que o levou a assumir a Presidência
da República. Volto a dizer que esses fatos são graves, e não
podemos minimizá-los. Agradeço o aparte.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado Miguel Martini.
Concederei aparte ao Deputado Chico Simões, mas, antes, gostaria
de esclarecer algumas questões ao Deputado Miguel Martini. Julgo
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que a presença do Ministro José Dirceu não atrapalha em nada as
investigações, porque serão feitas pelo Ministro da Justiça, pela
Polícia Federal, pelo Ministério Público. Ao contrário, o Ministro José
Dirceu passa a ser o maior interessado nessa investigação. Nesse
sentido, tenho pensamento distinto de V. Exa. Aliás, a permanência do
Ministro é importante para o Governo. Não existe ligação entre o fato,
ocorrido antes do Governo do Presidente Lula, e o Ministro José
Dirceu. O próprio Valdomiro, assim como o bicheiro que aparece na
fita, fazem questão de dizer que em nenhum momento o nome de
José Dirceu é citado. Portanto, nada vincula o Ministro José Dirceu
àquele fato. Entretanto, o Ministro da Justiça já solicitou fossem
analisados todos os atos do Governo, para verificar se houve
influência do Valdomiro. O Ministro José Dirceu não tem ligação com o
fato, sendo apenas conhecido e amigo de Valdomiro, o que não
significa ser culpado. Seria ação sinistra culpar-lhe por causa da
amizade e do ato realizado pelo outro. Portanto, não concordo com a
análise de V. Exa.

A "Folha de S. Paulo", que, aliás, é a bíblia dos tucanos - desde que
o Fernando Henrique perdeu as eleições, ataca o Governo Lula, talvez
por influência do mercado -' cita essa empresa, dizendo da renovação
do contrato, no Governo Fernando Henrique, por força de liminar;
aliás, na época do Fernando Henrique, havia uma liminar para fazer a
renovação do contrato, e essa empresa ganhou. Foi feita com R$0,15
a menos, o que já começou a ser posto também nos devidos lugares.

Segundo li hoje no jornal "Hoje em Dia", essa empresa atua também
em Minas Gerais. A entrada desse jogo aqui foi permitida por meio de
decreto do Senador Azeredo, na época Governador do Estado. Não
sei se houve licitação, o que não nos pode levar a dizer que o
Senador tenha tido alguma relação com isso. Esse tipo de
especulação não pode ser feita, senão nos daremos o direito de fazer
qualquer ligação.

Ontem, o Deputado Bonifácio Mourão fez-me desafio: dizer aqui
sobre escândalos que foram sufocados. Percebi que o próprio
Deputado tinha sido relator de processo que, de acordo com a sua
consciência, julgou deveria ser arquivado, vindo a este Plenário em
vez de à Comissão de Justiça - o processo de "impeachment" do
Newton Cardoso, que apresentava muitas denúncias. Mas não posso
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por isso dizer que o Deputado tinha ligações com os escândalos do
Newton Cardoso.
• Se entrarmos nesse tipo de especulação, não conseguiremos nos
entender. Ficaremos nos digladiando, brigando, ofendendo uns aos
outros, e não entraremos no mérito das questões. Quero analisar o
fato com frieza.

Concordo com o raciocínio do Deputado Miguel Martini: se o fato
ocorrido tivesse alguma ligação com o Ministro, este deveria ser
afastado; porém não foi comprovado nenhum vínculo, não foi
comprovado que o Ministro esteja atrapalhando a investigação.

Devemos esperar o processo de investigação, para que possamos
saber que passo daremos. O PT agiu assim muitas vezes. E arriscado
colocar-se um projeto à frente até de um projeto mais cuidadoso de
defesa da própria democracia nacional.

O Deputado Chico Simões (em aparte) - Parabenizo V. Exa. por
seu pronunciamento. Devemos abordar esse assunto de maneira
correta, séria e sensata. Nós, do PT, não toleramos conviver com
qualquer tipo de deslize, de ato indigno.

O caso do Valdomiro está sendo averiguado pelo Ministério Público
e pela polícia. Não é preciso retirada do Ministro José Dirceu, uma vez
que o caso está sendo julgado por um órgão, um Poder independente,
que não tem nada a ver com o Ministro da Casa Civil. Uma CPI
deveria ser levada a sério, com isenção, mas é um julgamento
político. O Ministro José Dirceu disse que sairá de sua função se a
CPI for constituída, pelo fato de ser uma coisa política. Exemplo disso
foi dado pelo Deputado Rogério Correia. Newton Cardoso foi o
Governador mais atacado quanto ao seu comportamento.

O PSDB fica esperneando para se fazer CPI. Houve muitos
escândalos no Governo de Fernando Henrique Cardoso. O que se
comprou de voto para se ter mais um mandato! Isso é claro e notório.
Ninguém falava em CPI. Não que eu concorde com uma coisa ou
outra, mas CPI é julgamento político. Muitas vezes, inocenta-se
aquele que tem maioria, mesmo estando errado; e aquele que tem
minoria, mesmo estando certo, pode ser penalizado.

Não podemos jogar para a platéia. Temos de exigir que seja feito de
maneira profunda todo o levantamento, e que seja exemplarmente
punido o servidor que não cumpriu bem o seu papel.
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O Deputado Miguel Martini, pelo qual tenho muito respeito,

esbraveja sobre a necessidade de CPI e de averiguação. Quem está
nos assistindo precisa entender que é fácil esbravejar diante da TV
Assembléia, mostrando sua indignação e pedindo uma ação mais
efetiva. E bom que as pessoas saibam que o Deputado Miguel Martini
é do PSB. Em âmbito federal, o PSB não quer que se instaure uma
CPI. Não sei como fica o Deputado Miguel Martini. Ele joga para a
torcida, fala, mas não decide. Seu partido, que poderia decidir, está
quieto, pensando que o fato em si não faz jus à instauração de uma
CPI. De maneira correta, foi instaurada uma CPI no Rio de Janeiro,
pois lá, durante seu Governo, houve uma licitação, na qual ele
representava o Governo, com indício de irregularidades. Uma CPI
deve ser feita. Isso não inviabiliza nem proíbe que a polícia e o
Ministério Público continuem fazendo seu papel.

Se, na averiguação do Ministério Público, da Polícia Federal e da
Justiça, houver indícios ou evidências de que esse servidor, no tempo
em que esteve à frente de um cargo de confiança do Governo
Federal, lesou o poder público, a sociedade, com certeza a CPI será
aberta. E nosso Ministro José Dirceu já afirmou que, se a CPI for
instalada, sairá, pois será um julgamento político e, com sua força
política, poderá influenciá-lo.

Enquanto o caso estiver com o Ministério Público e a Polícia
Federal, o Governo dará todo o suporte para que a averiguação seja
profunda, mas não há necessidade, e não dá para falar,
absolutamente, da retirada ou saída do José Dirceu.

Percebemos que os partidos "aliados", entre aspas, ao nosso
Governo, na verdade, têm direcionado - como aqui em Minas - toda
sua bateria para inviabilizar o PT, que tem um legítimo representante,
um cidadão brasileiro comum à frente da Presidência do Brasil. Ainda
não está implementando as mudanças que queremos, mas tem um
tentáculo lá.

Se essa mudança até hoje não ocorreu, isso se deve ao fato de ser
um Governo de coalizão e de termos dificuldades, e a elite
conservadora sabe que o trabalhador comum tem hoje um legítimo
representante nesse Governo. Certamente, acumularemos forças para
que, nesse Governo de disputa, nossas propostas sejam aplicadas
para construirmos uma Nação soberana, onde, com certeza, a elite já
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está se sentindo incomodada. Por isso aponta toda sua artilharia
para o nosso partido.

Por outro lado, querem socializar o Lula, apoderar-se dele como se
fosse algo construído pelos partidos que estão a seu redor.
Entretanto, torcem para o fracasso do Governo, o que se traduzirá
como fracasso do PT.

Isso não irá acontecer. Conhecemos nosso partido e o José Dirceu.
Sabemos como o partido foi construído. Nossos pilares são os da
ética, da moralidade e do trabalho. Com certeza, as autoridades
competentes mostrarão para a sociedade onde realmente aconteceu a
ilicitude. Iremos, de maneira exemplar, penalizar os responsáveis,
mas não faremos disso um fato fora do Governo nem criaremos uma
CPI para parar o Brasil neste momento.

Repito que os Deputados que vêm ao microfone falar para a torcida
têm representantes no Congresso Nacional. O PSDB tem um projeto
próprio de governo, antagônico, mas não está coeso. Todos os outros
têm representantes sensatos e corretos, que sabem que este não é o
momento para uma CPI, pois o caso não nos leva a isso. Daremos
toda a sustentação para que se faça uma investigação correta e
profunda e para que se penalizem, de maneira exemplar, os
responsáveis pelos erros cometidos.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - V. Exa. fez referência a
meu nome como relator do "impeachment", e começarei meu aparte
por aqui.

Quando aparteei V. Exa. ontem, defendi a CPI - processo para se
apurar. No caso do "impeachment" do Governador Newton Cardoso,
houve o processo, e agora negam até mesmo a abertura do processo.
A situação é completamente diferente.

No processo de "impeachment" do Governador Newton Cardoso, fui
designado relator. Não havia, e não há provas - desafio alguém a abrir
• processo e mostrar o contrário - suficientes para que o relator desse
• parecer favorável à cassação do mandato do Governador dado pelo
povo de Minas Gerais. O relator tem a responsabilidade maior de dar
um parecer técnico, o que fiz. E desafio V. Exa. e qualquer jurista a
mostrar-me que, naquele processo instaurado contra Newton
Cardoso, houvesse provas bastantes para se votar, à época, o
"impeachment" do então Governador. Não há absolutamente
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nenhuma prova que atenda às exigências legais para se cassar o
mandato de um Governador.

Se eu, irresponsável e demagogicamente, emitisse um parecer pela
cassação, pelo "impeachment", no dia seguinte o Governador
conseguiria uma liminar da justiça e retornaria ao Governo do Estado,
desmoralizando a Assembléia Legislativa e o relator do processo. Por
isso, emiti o meu parecer contra o "impeachment", amparado e
estruturado nas provas colhidas no processo. Não seria porque
Newton Cardoso tem fama disso ou daquilo que afrontaria a minha
consciência, desafiando as provas do processo para emitir um parecer
dessa ou daquela forma. Ao contrário, emiti o parecer na mesma
época em que fui relator da Constituição de Minas Gerais. Sempre
emiti os pareceres de acordo com a minha consciência.

Deputado Rogério Correia, voltando ao caso do Valdomiro Diniz,
penso que não seja bastante a sua demissão. As pessoas podem ser
demitidas sem motivo, ainda mais em se tratando de cargo de
confiança, quando não há a necessidade disso. Mas a pessoa foi
apanhada por meio de câmaras e de gravadores, em flagrante
escandaloso de corrupção, como aconteceu, cometendo um crime de
corrupção ativa, ao lado de corrupção passiva - o crime do bicheiro - e
um crime de fraude à licitação. Esses crimes são de ação pública
incondicionada e não dependem de o Presidente da República
mandar instaurar inquérito. Se alguém mata uma pessoa, a polícia
age sem ordem do Governador, pois tem essa obrigação, assim como
o Ministério Público. Ao contrário, o crime de ação pública
condicionada depende de representação. Um crime da ação pública
privada, como sedução e atentado público ao pudor, depende de
queixa da vítima. Esse caso não depende disso. No caso de crime de
corrupção ativa e passiva e fraude à licitação pública, é obrigatória a
instauração de uma ação pública incondicionada. A Polícia Federal
tem o dever, não o direito, de, imediatamente, instaurar o inquérito. O
Ministério Público também não necessita da ordem do Presidente da
República para isso. Aquela ordem, a meu ver, foi demagógica, para
se dar uma satisfação, mas não era necessária, pois havia provas e a
perícia das fitas. A instauração do inquérito era indispensável.

Com relação à CPI, sua instalação é justificável, porque o
Regimento da Câmara dos Deputados possui uma redação
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semelhante ao da Assembléia Legislativa. A instalação da CPI é
justificada quando o fato praticado afronta ou agride a vida pública, a
ordem econômica e a ordem social. Esse ato agride sem dúvida,
justificando a instalação da CPI. Se ela é política ou técnica, trata-se
de um outro problema. O PT não entendia assim. Durante todo o
mandato do Fernando Henrique e outros em que era Oposição, o PT
solicitava inúmeras CPIs. V. Exa. sabe disso. O Presidente Nacional
do PT, José Genoíno, pediu inúmeras, e foi publicado na imprensa
que ele falou com clareza: "Se procuram abafar uma CPI, há algo a
esconder". Então, ele não entende que a CPI é política, ou não
entendia. As vezes, por causa da mudança, agora no poder, passou a
ter outro entendimento, completamente diferente, do que é a CPI.
Aliás, o PT mudou muito, tanto que convive muito bem com o José
Sarney, com o Paulo Maluf, com o Michel Temer e assim por diante.
Talvez tenha alterado também a sua hermenêutica, ou seja, a
interpretação do que seja uma CPI. Por isso, não deseja a CPI, mas o
povo brasileiro deseja. Não podemos continuar mais com um
Valdomiro Diniz, que detinha, até dias atrás, um cargo de subchefe de
relações com os parlamentares e que recebe propinas de bicheiros.
Que recomendação um homem desse possui? No "Bom Dia Brasil",
ouvi um comentário interessante do Alexandre Garcia sobre as
declarações do Ministro José Dirceu dizendo que, quando o Valdomiro
Diniz praticou o ato, não pertencia ao Governo Lula.

Diz o Alexandre Garcia que era muito melhor que ele tivesse
praticado o ato agora e viesse para o Governo de uma forma
imaculada, sem manchas no seu passado. E verdade. O Governo não
poderia jamais convidá-lo para participar da sua equipe,
particularmente o Ministro José Dirceu, com a qualificação que aquele
elemento tinha. Então, devido a isso, Srs. Deputados, pedimos a CPI.
Não é por causa disso que V. Exa. vem me atacar, pelo fato de ter
dado parecer contra o "impeachment" do Sr. Newton Cardoso, apenas
porque eu, como Deputado Estadual de Minas Gerais, estou favorável
à instalação de uma CPI para apurar um caso tão escabroso, que
seguramente tem muita gente por trás. Jamais iria o Sr. Valdomiro
Diniz exigir propinas daquele valor para sua campanha, porque ele
não era candidato a nada. Era para a campanha das pessoas do PT já
nominadas, como o candidato a Governador de Brasília; Benedita,
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candidata a Governadora do Rio de Janeiro, e outros.

O Deputado Rogério Correia* - Quem seriam esses outros,
Deputado?

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Parece-me que a
Rosinha... Aliás, li esses três nomes. Se havia outros, V. Exa. deve ter
conhecimento, porque sabe melhor da situação do PT do que eu...

O Deputado Rogério Correia - Achei que V. Exa. tivesse se
esquecido do nome da Governadora Rosinha, já que citou apenas os
nomes do PT...

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Ela e o marido sempre
foram aliados aos partidos ligados ao PT...

O Deputado Rogério Correia* - Deputado, o meu tempo se esgotou.
Apenas procurarei responder. Agradeço seu aparte. Apenas o citei
porque ontem V. Exa. me desafiou a ver se algum fato importante teria
sido, em alguma parte da história do Brasil, para sufocar um fato de
tanta importância. Embora a benevolência de V. Exa. para com o
Governo Newton Cardoso seja tão grande, julgo que a abertura de um
processo de 'impeachmenf' naquele caso parecia realmente
necessário. E o parecer de V. Exa. tem a intenção de jogar o caso
para o Plenário, em vez de a Comissão de Constituição e Justiça dar
o resultado...

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Um minuto, Sr.
Deputado. Não deturpe as minhas palavras. Houve a abertura, houve
o processo de "impeachment", por meio do qual concluiu-se que não
era necessária a cassação do mandato. Mas o PT não quer que haja
sequer o processo. E diferente.

O Deputado Rogério Correia* - Deputado, eu poderia respeitar isso,
se houvesse alguma coerência no discurso de V. Exa., que cobra
coerência e vem aqui dizer que o PT está ao lado de José Sarney.
Qual o problema? O Senador tem feito coisa errada agora? V. Exa.
estava com o Newton Cardoso, que estava com o José Sarney? Isso
é difícil e desqualifica o debate. Gostaria de conceder aparte ao
Deputado Ermano Batista e responder ao Deputado Bonifácio Mourão,
mas meu tempo já está encerrado. Como já havíamos anunciado a V.
Exa., não há quórum na nossa reunião, motivo pelo qual peço a V.
Exa. que termine de plano a reunião, o que não significa que não
possamos continuar esse debate. Gostaria de responder ao Deputado
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porque ele suscitou essa discussão sobre o "impeachment" do
Newton Cardoso ou sobre algum fato que pudesse não ter sido
esclarecido em CPls. Tinha vários outros exemplos a citar nos
Governos Azeredo, Newton Cardoso, Hélio Garcia, quando várias
CPls não andaram nesta Casa e tiveram o voto de diversos
Deputados. O problema da coerência e da incoerência não pode ser
julgado dessa forma, para não ter um caráter demagógico.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, em nome da ordem, da
disciplina, do bom andamento dos trabalhos, dos esclarecimentos que
determinados fatos exigem, numa prestação de contas ao povo de
Minas Gerais, gostaria de comentar com V. Exa. o desvio na
discussão desse tema, o qual em nada interessa à nossa população.
Isso é feito em nome da desordem, e é por isso que apresentei a V.
Exa. uma questão de ordem. O foco dessa questão não é Newton
Cardoso, não é o Senador José Sarney; o foco dessa questão é o
poder central, em que o PT se encastelou. E em cima desse foco que
essa discussão tem que se assentar. Ninguém está aqui para acusar
inocentes nem para defender culpados. Estamos aqui para pedir a
apuração, pura e simplesmente, para dar satisfação à população
brasileira. Vejo aqui um festival de bajulação de um lado e um
pelourinho de acusação do outro. Não seria injusto, se for injusto me
corrijam, se cognominasse determinados colegas de turiferários do
poder, de contaminados pela epidemia do afago. Todo o mundo aqui
resolveu agora dizer que o Sr. Lula é uma "vestal", intocável. Ainda
agora o Deputado Rogério disse que tentaram comparar Lula com
Collor. Em termos de estelionatários, são iguais. Os dois praticaram o
mesmo volume de estelionato eleitoral na história do povo brasileiro.
O Sr. Colior fazia uma pregação; chegou e fez totalmente diferente.
Fez o que dizia que o Lula ia fazer, que era o confisco de
propriedades. Ele confiscou propriedades, confiscou o patrimônio do
pobre trabalhador. O Sr. Lula disse que ia promover a ruptura com o
sistema vigente, com o capital, em favor do social, no entanto, a
primeira coisa que fez ao assumir o Governo foi aumentar a taxa de
juros. A troco de quê? A troco de aumentar a dívida nacional, nos seis
primeiros meses, em US$60.000.000.000,00, sem necessidade, a
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título de impedir que a inflação tomasse conta do País. A inflação
já era. Nossa cultura hoje é outra. Não se combate mais inflação com
recessão, sacrificando o pobre trabalhador. Dizia que ia defender o
operário. Extorquiu e está extorquindo o aposentado em 11%. São
questões que não podem ficar de lado, que têm de ser discutidas. E
preciso que façamos a discussão disso num nível elevado, sem querer
defender excessivamente, sem querer acusar morbidamente. Mas é
preciso mostrar a realidade. E preciso deixar o pano cair e mostrar o
quadro na sua nudez despudorada, se ela existe. Mas o que se prega
é simplesmente uma CPI, não para apurar o que o Sr. Valdomiro fez,
mas com vistas a condenar o Sr. Valdomiro. Mas atrás disso há
alguma coisa a mais.

Ele não agiu isoladamente nem de modo próprio; é um instrumento
de alguém. De quem? E o que a Nação precisa saber. Não sei se é do
JD, do Luiz Inácio ou do Sr. Olívio Dutra, que se valeu do jogo do
bicho do Rio Grande do Sul para custear suas campanhas eleitorais.
Não sei de quem, mas o povo brasileiro e eu ansiamos por saber. E o
caminho melhor é a CPI. A Polícia Federal inverte as questões ao
dizer que precisa saber quem fez as gravações e que, se elas
existem, é obra de funcionário público. Se o setor público não tomou
conhecimento disso, a justiça prevaricou. Horrível pensar que policiais
federais partam para evasiva dessa natureza.

Desculpe-me, Sr. Presidente, V. Exa. está correto, pois o tempo já
se esgotou. Peço que atenda à solicitação do Deputado Rogério
Correia, de encerrar de plano a reunião.

O Deputado Chico Simões - Pelo começo da fala do Deputado
Ermano Batista, temos certeza de que ele entende que Coilor e Lula
não são as mesmas pessoas, até porque votou no ColIor, não no Lula.

O Deputado Ermano Batista - V. Exa. está tremendamente
equivocado. Não votei no ColIor. Eu escrevi artigo no jornal contra ele.

O Deputado Chico Simões - Com certeza também não votou no
Lula.

• Deputado Ermano Batista - Claro que não.
• Deputado Chico Simões - Fiquei pensando. Quem é politicamente

o Deputado Ermano? Apesar de ter meu respeito e reconhecer sua
competência, não significa que concorde com ele. Ermano Batista é
uma liderança importante do PSDB, de Fernando Henrique, de
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Azeredo e de Aécio, principais responsáveis por tudo de ruim que
aconteceu no Brasil. Agora está fazendo um discurso inflamado, com
críticas. Temos de usar o poder concedido a nós pela sociedade, não
para fazer bravatas, mas para colocar o dedo na ferida. E, se hoje há
uma política econômica no Governo Lula, mesmo que não seja a
desejada, não podemos, correndo o risco de enganar o público,
pensar que Lula seja o responsável pelas desgraças do Brasil. Antes
dele, o seu partido e os seus caciques, decorridos dez anos,
deixaram-nos nessa situação, para a qual procuramos um caminho.
Não o encontramos porque esse Governo não é igual ao do Fernando
Henrique Cardoso, que contava com um segmento coeso. Há um
operário à frente do Brasil, que, muitas vezes, é visto de maneira
preconceituosa num governo de disputa, no qual quem controla os
cofres e determina os juros é um Deputado do PSDB, seu partido. E
ele tem autonomia para fazê-lo porque, infelizmente, da mesma
maneira, constituiu-se o Banco Central. Infelizmente, ainda não se
implementou uma política econômica, fato herdado dos 500 anos de
desgoverno e dos dez anos de PSDB. O Governo não tem como
interferir, e se o fizesse, V. Exa. diria, com a mesma veemência, que
se está bagunçando ou desrespeitando a política econômica. A
política econômica é para técnico.

Essa política econômica não pode continuar por muito tempo. Há
maturidade para enfrentar e mudar a política de juros altos, que
endivida o Brasil, que gera desemprego, patrocinada e criada pelo
PSDB, partido do Deputado Ermano Batista.

Então, devemos sentar e refletir, sair do palanque, em vez de nos
preocuparmos em disputar as eleições municipais que estão
chegando. Vamos construir um Brasil melhor. Que o PSDB seja nosso
aliado, até porque, sobre tudo isso que o senhor está criticando,
escutamos do seu partido, das lideranças nacionais o contrário. Não
nos dão o direito de ser oposição, tomam-nos o direito de defender o
que queremos.

Então, essa é a discussão, e sobre o que temos de refletir. Com
todo o respeito que tenho pelo Deputado Ermano, afirmo que, quando
fala que o Lula sangrou os velhinhos em 11%, é preciso lembrar que o
Governo dele, há muito tempo, sangrou-os em 4,8%. Portanto, a
escola é do PSDB, é ele que criou e manteve essa situação em que
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hoje se encontra o País.
Gostaríamos que esse debate não ficasse só para a televisão ou só

para a platéia. Que todos sentássemos, de uma maneira responsável,
• fim de construirmos um país justo. Vamos começar a somar forças,
• fim de enfrentar a instituição financeira, essa macroeconomia que
não tem nenhuma preocupação com os brasileiros.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Em primeiro lugar, quero
reconhecer que o Presidente em exercício está por demais generoso
em permitir que possamos, ao colocar como questão de ordem alguns
temas aqui debatidos, refletir sobre o momento grave, sério, que
estamos vivendo e que nos desafia a todos.

Aproveito dessa sua paciência, Sr. Presidente, para fazer aqui uma
reflexão.

Começo referindo-me, primeiramente, à questão do Sr. Valdomiro
Diniz. Talvez até diferentemente de alguns companheiros muito
próximos, quero dizer que essa questão deve tocar a todos, a fim de
refletirmos sobre a realidade deste País e sobre os problemas que o
afetam, os problemas concernentes às questões eleitorais e,
principalmente, ao financiamento de campanhas. Esse não é um
problema só do Sr. Valdomiro. Trata-se de uma questão muita mais
ampla, mas, antes de tudo, é nossa mesmo. Quando digo mesmo,
refiro-me a governo, que é plural, formado por uma coligação.
Eventualmente vejo alguns aliados falarem como se não fossem do
Governo. O problema é de todos, mas, muito mais que dos nossos
aliados, ele é do PT, pelo discurso que fizemos ao longo da nossa
história e pela história que fizemos na história do Brasil.

Estou convencido e muito confiante de que o Governo Lula, com
todos os problemas, as dificuldades e os desafios que enfrentar neste
momento, criará condições adequadas para que esse episódio seja
devidamente resolvido, esclarecido. Estou mais confiante ainda em
que as medidas corretivas do Governo serão suficientemente amplas,
com o objetivo de contemplar os sonhos e as expectativas do povo
brasileiro em relação a nós. Não tenho nenhum temor de assumir e de
conceber essa idéia, ou seja, assumir para nós a responsabilidade de
apurar esse caso. E tanto ele é nosso que dispensamos a CPI, tão
insistentemente clamada. Aliás, como disseram que mudamos de
discurso, digo aqui que a prática cotidiana do PSDB foi negar as CPls
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quando as solicitamos. Mais ainda, além de não ter permitido a
formação das CPls, o PSDB, que governou este País, deve a esta
Nação - não a mim nem ao PT - respostas sobre a situação em que o
Brasil se encontra hoje, que não é apenas responsabilidade e culpa
nossa, como aconteceu com este Brasil nesses 10, 15 anos,
principalmente nos últimos 8 anos.

Digo que essa não é uma questão somente do PSDB. Mais do que
nós, esse partido tem responsabilidades e o dever de dar respostas a
esta Nação. Não venham aqui dizer que aumentamos os juros e
aderimos á situação anterior sem dizer em qual situação o Brasil se
encontrava e em qual se encontra hoje.

O meu sentimento é de que este Brasil ainda se encontra numa
situação extremamente delicada e grave. Isso não é por
responsabilidade ou culpa do Lula. Temos responsabilidade e as
assumiremos integralmente. Devemos discutir como o País tratou o
patrimônio público e os servidores públicos até hoje. Eu aceito discutir
essa responsabilidade. O PT deve discutir sobre isso. Como o País
está hoje? Por que num determinado momento não conseguimos
avançar no que propusemos para a sociedade? Por que não
queremos? Por que mudamos de idéia? Por que há uma situação tão
grave que nos impõe seguir a corrente de um rio, determinada
historicamente pela ação dos nossos antepassados mais recentes?
Devemos analisar essa questão e deixar de lado a hipocrisia.

O Deputado Ermano Batista fez um discurso e uma introdução
belíssima. Um Deputado fala bem e outro fala mal do outro e depois
desanca um rosário de acusações absurdas num discurso sofista,
absolutamente inadequado para o momento histórico. Deputado
Ermano Batista, a sua grandeza, o seu conhecimento e a sua
formação intelectual não permitem que Deputado faça isso. Não
estamos no tempo de fazer sofismas e de justificar o outro por ter
problemas. O nosso problema é grave, a situação do País é grave e a
corrupção está inserida em todos os setores deste País, nas
instituições e em todas as áreas do poder. Devemos trabalhar com
uma questão que sistematicamente tenho abordado, mas que tem
sido negada e desconsiderada pela maioria desta Casa. Se quisermos
vencer os nossos desafios postos, devemos abrir os nossos corações
e também os nossos intestinos e ser capazes de trabalhar com
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absoluta transparência.
Nesta Casa, apresentei um projeto determinando que as instituições

públicas do Estado, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
publiquem na Internet, no noticiário, onde seja necessário, os seus
atos, para que os "conhecidos" sejam controlados pela sociedade.
Infelizmente, essa proposta não progrediu.

Aproveito este momento para reafirmar que devemos cobrar muito
do Governo Federal, pois temos responsabilidades locais e muita
coisa para fazer alhures, que ficamos escondendo devido às mazelás
e aos problemas distantes de nós. Devemos resolver esses problemas
dentro desta Casa. Insistentemente os discutimos, mas, se muitas
vezes não avançamos, não é porque não queremos ou porque algum
Deputado da Mesa não quer, mas porque há circunstâncias
conjunturais, realidades históricas que nos impõem limites. Devemos
abrir essa discussão na Casa. Dessa maneira avançaremos. Mas
enquanto houver esse jogo, realmente será muito complicado.

Entendo que o Governo Federal merece um tempo para que
responda à sociedade sobre esse e todos os fatos postos à sua
responsabilidade, aliás, de modo muito especial o PT, pois possui a
maior responsabilidade. Insistentemente isso já foi dito. Ganhamos
com os outros. Muitos ganharam as eleições fundamentalmente
devido à luta, à história e às nossas propostas. Devemos encarar a
sociedade e discutir com ela.

Mudar o Brasil não é função apenas do Lula ou do Governo Federal,
mas de todos nós. Não adianta cobrar do outro, se não dermos nossa
parcela de contribuição. Cada um de nós, como o Evangelho nos
ensina, pode dar o mínimo, do tamanho que somos, um pouquinho
que pudermos, para que nosso País saia de uma situação grave.
Ainda somos dependentes do poder financeiro e econômico, que dita
as normas. Deputado Ermano Batista, este debate é necessário para
dizermos de que lado estamos, se somos aliados do poder econômico
e financeiro ou se, em determinado momento e com todas as nossas
forças, iremos enfrentá-lo e que tipo de ruptura faremos. Essa questão
deve ser colocada. O debate está sendo feito em relação aos atritos,
às diferenças, às mazelas. Mas os problemas são enormes, os riscos
que nosso Pais corre não são apenas aqueles ditados pelo poder
financeiro. São enormes, pois grande parcela da sociedade brasileira
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está excluída de quase tudo o que foi conquista da humanidade
durante a história, do ponto de vista da ciência, da técnica, dos bens
materiais, etc., do desenvolvimento de nossos talentos e sonhos. Há
milhões de brasileiros que não têm acesso a essas possibilidades. Por
outro lado, há uma situação de apropriação dos bens, da riqueza, do
nosso patrimônio, por pessoas que falam nossa língua, que convivem
no mesmo espaço e, infelizmente, ainda têm uma postura de
sustentar interesses privados acima do interesse coletivo. Deixo essas
reflexões e manifesto meu aborrecimento ao ver como as coisas estão
sendo discutidas, para gerar incêndio, colocando lenha na fogueira,
com o discurso de que se deve jogar água, mas jogando gasolina,
para apagar o fogo. Podemos deixar a chama, o debate, tudo é
importante, mas podemos tratar disso em um nível elevado, para
construir um Brasil melhor.

O Deputado Ermano Batista - Serei breve, mas não poderia deixar
de dizer ao ilustre Deputado Chico Simões que terei o maior prazer
em aceitar seu apelo. Espero-o, com os pés no chão, onde sempre
estive, para conversarmos, já que ele, agora, após um ano nesta
Casa, resolveu descer do palanque. Espero, com muito prazer,
chegarmos com certeza a muitas conclusões proveitosas, pois V. Exa.
tem muito a oferecer.

Falarei ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, pessoa ponderada e
homem equilibrado, que não faz discursos apenas por fantasia, mas
com muito conteúdo, e que, apesar disso, classificou minha fala de
forma errônea. Ele disse que estou sofismando. Sofismar é
desenvolver raciocínio partindo de premissa falsa, e desafio o
Deputado e quem quer que seja a demonstrar que falsidade utilizei.

Se existe falsidade, está na menina do Rio Grande do Sul, aquela
estrela, que na concepção dessa elite espúria do PT, virou vagalume.
A senhorita Luciana Genro disse que o Governo é conivente com as
ações do Sr. Valdomiro e que essa denúncia é simplesmente a ponta
do "iceberg" de um processo de corrupção que tomou conta do PT.
São palavras dela. Não sei se foi na revista "Epoca", "Visão" ou "Veja".
Uma revista publicou suas expressões.

A Senadora Heloísa Helena disse o mesmo, ou seja, que o
comportamento do PT é simplesmente a fratura exposta de um
processo que degenera o partido. Não sou eu que estou falando, mas
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pessoas que até poucos dias eram tidas como estrelas dentro do
partido, como inspiração, motivo de orgulho, mas que se atreveram a
manter coerência, não acompanhando os Srs. Lula, José Dirceu e
outros líderes do partido no transformismo a que foram acometidos.
Coitados, foram expulsos. E essa a realidade.

Hoje, Deputado Adelmo Carneiro Leão, não temos de pedir
satisfação ao Presidente Lula, pois ele não tem de dar satisfação a
ninguém. Só pedimos que deixe o povo agir por meio de seus
representantes, buscando garimpar a verdade. Obrigado.

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, estamos diante de um fato muito grave. Não me lembro,
em toda nossa história recente, de situação tão flagrante e grave,em
que o principal autor desse processo confessasse seu crime,
chegando a pedir exoneração em decorrência do fato. Então, esse
fato é muito grave sim, e parece-nos que o Sr. Valdomiro Diniz deve
ter sido o elemento escolhido para fazer aquele trabalho sujo para
outras pessoas. Fica a indagação: para quem e com que objetivo ele
fazia isso?

Não podemos - eu, pelo menos, não posso ainda - fazer um
julgamento sobre pessoas. Porém temos de entender que o Ministro
José Dirceu foi muito infeliz quando quis apenas se defender,
alegando que o fato se deu em outro governo. Todavia se esqueceu
de dizer que é uma pessoa que convive com o Sr. Valdomiro Diniz há
vários anos. Quero dizer que o Sr. Valdomiro era uma pessoa de sua
convivência, de seu conhecimento. Trata-se de um elemento da
convivência do Ministro José Dirceu, pessoa que participou de
movimentos contra a ditadura, foi exilado, teve uma formação,
aprendeu a conhecer as pessoas, principalmente aquelas a quem ele
delega responsabilidades. Logo, seria ingênuo de nossa parte aceitar
que o Sr. José Dirceu conhecia-o superficialmente.

Não posso - reafirmo - fazer esse julgamento. Esperamos que a
verdade seja colocada, a fim de que não fique nenhuma dúvida sobre
o Governo ou o Partido.

Um partido que reconheço, e pelo qual tenho o maior respeito, que
possui propostas, e espero que esse fato não tire seu lustro. No
entanto, esperamos que tudo seja apurado. A sociedade precisa
disso. Não queremos entrar nesse detalhe: "foi feito assim, o PT
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mudou, o PSDB foi responsável". Não! Estamos diante de um fato
concreto.

Esperamos que, daqui a pouco, não venham dizer que a imprensa é
a culpada. E aquela situação do "déjà vu". Vimos muito essas críticas,
há alguns anos, quando aparecia determinado fato. A imprensa
noticiava e era culpada, invertendo, obviamente, um sistema de
valoração. Precisamos, com muito equilíbrio, investiguar o fato e, mais
ainda, todas as suas conseqüências, o quê e quem está por trás
disso, quem foi beneficiado. A Nação merece que isso seja
esclarecido.

Concordo com o Deputado Adelmo Carneiro Leão, ao dizer que tudo
isso pode ter algo a ver com um ponto que fica apenas na superfície,
o problema da campanha eleitoral. Penso que isso talvez possa
contribuir para que haja realmente uma mudança na legislação,
visando ao fortalecimento de partidos, e não apenas ao
endeusamento de pessoas, ficando nossos partidos cada vez mais
enfraquecidos. Precisamos que o eleitor tenha um relacionamento
com o partido de sua preferência por algo real que o partido
apresente, e não pela situação atual nossa. Temos partidos
fragilizados, que se assemelham um ao outro, apesar de terem
discurso diferente, mas práticas muito próximas. Esperamos que esse
fato seja devidamente esclarecido, não para dificultar ou minimizar ou
ainda pôr em risco nossas instituições democráticas, mas para
fortalecer a democracia e atingir uma maturidade política da qual
estamos precisando.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero
agradecer a benevolência de V. Exa., que, de maneira muito justa e
uniforme, está concedendo a palavra.

Quero dizer que, a cada discurso que ouço dos defensores do Sr.
José Dirceu, do PT, no caso Valdomiro Diniz, fico perguntando-me se
são realmente essas as palavras que estou ouvindo. Ouço alegações
assim: "não, não queremos CPI, porque vocês, quando eram, também
não quiseram CPI". E o mesmo que dizer: "vocês erraram, nós
também estamos autorizados a errar". A alegação não é justificativa.
Porque você errou, posso também errar.

A segunda estratégia que percebemos é que eles tergiversam e
depois nos acusam de tergiversar. Querem desviar o assunto,
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recordando o tato de uma CPI que ocorreu há tempos atrás. O
Brasil inteiro constatou o fato, como nós o constatamos. Nem se
coloca mais em dúvida se a gravação é falsa ou verdadeira, porque já
é considerada verdadeira, até porque o Sr. Valdomiro confessa que
cometeu o crime.

Querem convencer a sociedade e a nós - e não se consegue - que o
todo-poderoso Ministro José Dirceu não dará nenhum telefonema ou
fará nenhuma pressão para que nada seja modificado e seja
absolutamente imparcial e independente a investigação. E difícil
aceitar essa argumentação.

A cada dia parece que os discursos vão piorando. Ontem o Senador
Tasso Jereissati estava contra a CPI, mas hoje afirma que é a favor,
porque o PT lançou dúvida sobre todos os parlamentares, Senadores
e Governadores anteriores. Quem não assinar a CPI é porque tem
medo. Agora o Tasso Jereissati defende a CPI, porque, caso
contrário, estaria com medo.

A cada dia se vê: "eu me defendo acusando". Não só a sociedade
brasileira, mas também outros países querem - e pela Internet chega-
se ao mundo inteiro - saber que atitudes... Notei que o Deputado
Rogério Correia, Líder do PT, afirmou que quer cobrar, e o Deputado
Adelmo Carneiro Leão afirmou que a apuração e as medidas serão
exemplares.

Espero que não apenas se mande o Valdomiro para a cadeira, pois
queremos a apuração de todo o "iceberg", ou seja, que se tome essa
pontinha do "iceberg" para descobrir se há mais. Tomara que seja
apenas um fato isolado; mas, se não houver isenção, imparcialidade e
independência, não se fará justiça. Isso só será possível quando
tivermos parlamentares de diversos partidos buscando essas
informações. Fora disso, haverá sempre a suspeita.

Estamos defendendo que não se desqualifique a fala de a, b ou c
para encobrir o que todo o mundo já sabe. O Ministro e o Sr.
Valdomiro moraram no mesmo apartamento por 12 anos, com
convivência intima, e não dá para acreditar que o Ministro só agora
tenha descoberto que o Valdomiro não era o que estava pensando. E
ele não morou apenas na casa do Ministro José Dirceu; morou
também na casa de outras figuras ilustres do PT. Não é possível que
o Ministro tenha descoberto a verdade apenas agora.
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O que se quer passar é pior, porque ficaríamos mais tranqüilos se
dissessem que o fato ocorreu e que seria investigado por meio de
CPI. Aí, sim, seria um novo modo de agir do Governo. No caso, o
povo brasileiro seria até capaz de perdoar se alguma coisa tiver
acontecido, dependendo do que seja. Não dá para deixar essa dúvida
na cabeça de todos. Obrigado, Sr. Presidente.

A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, estamos diante de um grave fato de corrupção explícita.
Esse é o reconhecimento que todos fazemos.

Ao contrário do que o Deputado Mauro Lobo afirma, não se trata de
um fato inusitado na política brasileira. Nos últimos tempos,
especialmente nos últimos oito anos, houve sucessivos fatos de
corrupção explícita atacando e impregnando a máquina pública,
sobretudo o Governo Federal.

Lembro que o Deputado Sérgio Miranda, ao integrar a CPI dos
Anões, dizia que o Estado brasileiro, construído pelas elites
conservadoras, é impregnado pela dinâmica da corrupção. Logo, é
preciso renovar as instituições e estruturas, para que haja imunidade
em relação a esse processo que permeia toda a história da República
do Brasil.

Diferentemente do ocorrido em sucessivos atos de corrupção de
governos anteriores, o Presidente Lula tomou providências imediatas.
Entraram em ação a Polícia Federal e o Ministério Público, com
instauração imediata de inquérito. Os Deputados podem ver as
medidas ousadas de ambos, que, sem titubear, fizeram uma devassa
na residência do Sr. Valdomiro e na de outros nomes citados. Não há
dúvida sobre a determinação de ambos e do Governo Lula. Não quero
dizer se "a" ou "b" não quiseram a CPI, mas, quando se solicitou a CPI
das Privatizações, não foi possível nenhuma ação do Ministério
Público; quando se tentou a CPI da Reeleição - quando só o
parlamento brasileiro poderia realizar a apuração -, também não. Ou
seja, tudo bem diferente do clima possibilitado pelo Governo atual.

Impressiona-me o PSDB não ter solicitado uma CPI onde ocorreu a
corrupção, onde estão outros atores e agentes, que é no Rio de
Janeiro. Pergunto-me se há uma desconfiança do PSDB em relação
ao rigor da Policia Federal. Não acredito que possa ser questionada a
seriedade da investigação realizada pelo Ministério Público. Não é
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possível deixar de pensar que a veemência retórica utilizada para
atacar o Ministro José Dirceu, figura expressiva do projeto de
mudança que tenta se implantar neste País, tenha, por trás, um ódio
visceral das elites frente à ameaça de ver avançar um projeto de
Governo que cria expectativas de um novo desenvolvimento e
crescimento. Só isso pode explicar tamanha veemência. Focar o
Ministro José Dirceu é focar quem tem condições de conduzir o
processo de mudança desejado por todos. Não vejo a Oposição fazer
pronunciamentos veementes contra a política econômica que,
infelizmente, o Governo Lula mantém, porque os Deputados do PSDB
não se juntam a nós a fim de enfrentarmos as dificuldades de ser
reféns do capital internacional e da herança recebida.

Mal se fala em alterar o setor elétrico e em reestruturar as agências
reguladoras. O capital financeiro faz seus ataques especulativos: o
dólar sobe e desce, retira-se dinheiro. Ficamos em uma situação da
qual precisamos nos libertar. Devemos ter a convicção, a soma de
forças de todos os que querem o crescimento deste País e focar a
necessidade de nos unirmos para enfrentar a chantagem dos
mercados internacionais e poder nos libertar para uma nova política
econômica.

Tenho absoluta certeza de que o Deputado Ermano Batista não quis
dizer o que expressou em suas palavras: estelionato eleitoral,
lembrando o famigerado Governo ColIor e o Presidente Lula.
Deputado Ermano Batista, a inteligência que V. Exa. tem não permite
fazer isso, até mesmo por causa dos acontecimentos históricos. Se V.
Exa. acompanhar a trajetória da campanha do Governo Lula, verá que
não compreendeu o que se deu. A "Carta aos Brasileiros", assinada
pelo Governo Lula e por outros candidatos, já expressava certa
concessão e flexão, que, no entender de todos nós, seriam
necessárias para se ter uma virada na história deste País, com a ida à
Presidência do Brasil de um Governo de coalizão. Seria a forma de
transição que tínhamos para superar esse modelo que vem
penalizando a sociedade brasileira há tanto tempo.

Assusta-me ver figuras que integraram os partidos históricos, que
participaram antes e depois, estremecerem agora com a idéia de
adesão do partido do Senador José Sarney, com a adesão do PMDB
a um projeto de mudança. 0 PMDB é um partido de centro, com
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trajetória histórica importante, e que em algum momento serviu o
projeto neoliberal, mas que, agora, faz opção programática, da qual o
povo brasileiro precisa: articular e apoiar projeto de mudança com
perspectiva de crescimento de distribuição de renda. Por isso, tocou-
me emocionalmente essa comparação. Quero dizer que temos de ter
a honestidade de compreender figuras como a do Presidente Lula.
Podemos ter opiniões diferentes sobre como encaminhar a mudança,
mas, desde já, precisamos assumir a convicção de que, sem a ruptura
com o esquema de política econômica que aí está, não cresceremos.
Trata-se de um processo de convicção. Repito, Deputado Ermano
Batista, jamais relacionar figura da trajetória do nosso Presidente com
algo que não corresponde à memória histórica de uma luta de 50 anos
travada pelo povo brasileiro, de 20 anos com a história da classe
operária em São Paulo e no ABC, compreendendo que essa história é
a expressão deste Governo e deste Presidente. Devemos, pelo
menos, ter a lealdade e a honestidade de reconhecer as marcas de
sua trajetória.

O Deputado Mauro Lobo - Quero apenas esclarecer à Deputada Jô
Moraes que, quando disse fato inédito, refiro-me à forma como foi
feito, ou seja, flagrado pela televisão, e o réu confesso imediatamente.
No caso, por exemplo, do PC Farias, a verdade em seu todo nunca
apareceu. Provavelmente, a sua morte o levou. Entretanto, confessar
com essa rapidez e o próprio acusado pedir sua exoneração não é
comum, principalmente nos últimos anos. Obviamente, temos casos
de corrupção em excesso. Em relação a isso, estamos de acordo.

Quero deixar claro que não acuso ninguém, pois não tenho
condições para isso. Não queremos ser ingênuos e imaginar que
alguém que tenha uma ligação tão forte com o acusado
desconhecesse totalmente suas ações. Essa é nossa preocupação.
Ingenuidade não é permitido. Não é acusação, mas, pela vivência do
Ministro José Dirceu, é estarrecedor que ele não percebesse o
elemento próximo de si. Com aquela responsabilidade, pelas
características, como foi dito pela imprensa, de hábil negociador, que
esse elemento fosse o negociador, junto ao Congresso, de vários
projetos importantes, de várias ações importantes de Governo.

E importante que a verdade seja levantada, pois ela faz bem à
democracia e a todos os partidos políticos. 0 PT sempre lutou pela
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ética, pela verdade e pela transparência. A verdade fortalecerá
esse partido e a democracia brasileira.

O Deputado Dinis Pinheiro - Não quero estender a discussão a
outros campos por saber da gravidade do que estamos vivenciando
em relação a esse caso, o mais debatido por todos os meios de
comunicação. O caso de Valdomiro, braço-direito e elemento de
inteira confiança do Ministro José Dirceu, entristece os brasileiros.

Como Líder da Bancada do PI- e como participante da construção
de um Brasil justo, humano e solidário, com o qual sonhamos,
reafirmo a posição externada, ontem, na tribuna. Tive a oportunidade
de relatar e ilustrar o procedimento de alguns notáveis homens
públicos. Não tenho dúvidas de que qualquer caso grave de
corrupção, de ato ilegal merece e requer uma apuração rígida,
rigorosa e intransigente. Somente esse procedimento exemplar será
suficiente para dar uma resposta adequada e acalmar os sentimentos
de angústia, tristeza, curiosidade e decepção do povo brasileiro. Isso
não faz parte de um partido político, depende do ser humano.

Lembro a posição honrada do Líder maior do PL, Vice-Presidente
José Alencar, naquele episódio em que os meios de comunicação
tentaram atingir a sua história de vida, de luta, sempre pautada pela
seriedade e pela correção. Numa atitude louvável, digna dos maiores
elogios, o então Senador José Alencar, para não deixar nenhuma
dúvida, nenhum questionamento quanto à sua impecável e ilibada
história de vida, achou por bem, ele mesmo, colher assinaturas
solicitando a instalação de CPI.

Devemos aplaudir iniciativas como essas. Tenho a certeza de que
qualquer parlamentar aqui deseja a apuração. Apesar de alguns
insistirem, não há o que se falar. Se está apurando é porque existe
ressentimento. Se está instalando CPI é porque existe ódio. Se está
averiguando é porque existe rebeldia. Nada disso é nosso dever como
cidadão, como homem público e como cristão. E nosso dever apurar
qualquer irregularidade da forma que se dispuser, contando com todos
os elementos e expedientes que tivermos à disposição.

Relatei aqui, Deputado Irani Barbosa, um caso antigo de minha
família, quando meu saudoso pai foi transmitir a Prefeitura de lbirité. O
outro Prefeito disse: "Só com uma ressalva", e meu pai disse: "Uma
não, o senhor pode fazer duas, três, quatro, cinco, quantas quiser.
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Aqui há mãos honestas, trabalhadoras e honradas". Da mesma
forma, procedeu José Alencar. Sua atitude foi similar.

Esse episódio, em momento algum, afetará a imagem do Governo
Federal, muito bem representado e dirigido por Lula e José Alencar.
Conhecemos a história de Lula, sua biografia, seus serviços, sua
forma de agir, mas o Ministro José Dirceu tem uma ligação estreita
com esse elemento, um convívio de 12 anos com esse Sr. Valdomiro,
que ocupou todos os cargos de extrema importância. Logicamente,
ele é muito mais ligado a José Dirceu que qualquer outro elemento do
PT, e nosso Ministro deveria ter a hombridade de se afastar do
Ministério, para que não paire nenhuma dúvida sobre sua pessoa. Por
que não? Qual o problema de se apurar? Podem instalar dez CPIs.
Qual é o problema? Se ele não teme, não deve.

Defendo, mais uma vez, a utilização de todos e quaisquer
expedientes necessários, disponíveis e possíveis para a apuração
intransigente e rigorosa desse caso, mesmo o afastamento do Ministro
e a instalação da CRI, se houver a necessidade. O fato é gravíssimo,
e o que pode abalar uma nação, um governo, é a falta de
credibilidade, seriedade e correção.

Participei ativamente dessa chapa e continuo acreditando e
confiando no Governo Lula.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente o assunto deve ser
discutido e está sendo discutido pela imprensa brasileira de todas as
formas.

Há cerca de um ano, apresentei pedido de uma CPI nesta Casa,
para apurarmos o caso do lixo em Minas Gerais e a participação dos
órgãos do Governo nesse licenciamento e em alguns
empreendimentos licenciados no Estado.

Ontem mesmo repeti a informação de que a área do Capão Xavier,
de propriedade da MBR, está sendo licenciada, contrariando todo o
sistema ambiental do País. Ali existem áreas de proteção ambiental,
principalmente a APA-Sul, onde há um grande manancial que
abastece parte da cidade de Belo Horizonte. E já estamos
caminhando neste mandato, sem que nenhuma CRI tenha sido
instalada.

Também ontem os jornais, as televisões e as rádios levantaram um
fato interessante: a empresa do Sr. Carlinhos Cachoeira, que explora
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o jogo do bicho e caça-níqueis no País, faz isso em nome da
exploração de limpeza. Em Goiás, explora o lixo; no Rio de Janeiro, os
caça-níqueis; no Rio Grande do Sul, também caça-níqueis. Há muitas
vinculações, Sr. Presidente, e não queremos que a instabilidade
momentânea instalada no País se transforme em algo maior e traga
prejuízos à imagem do nosso Presidente. Digo nosso, mas não votei
nele, não votaria e não votarei jamais.

Um ditado antigo diz o seguinte: "Não basta ser honesto, tem de
parecer honesto". Trago à discussão um outro: 'Todo cidadão é
honesto e honrado até que seja pego em flagrante".

O Presidente Lula, na eleição de 2000, utilizou o jargão do seu
partido, que era da ética. Na eleição de 2002, utilizou o jargão "partido
da esperança". Esperamos que, na eleição deste ano, não seja o
"partido da fezinha", mas o partido que o povo brasileiro deseja
acreditar. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - A Deputada Jô Moraes levantou uma
discussão que precisa ser realizada com muita correção. O problema
da corrupção não é algo inédito, nem a sua forma, O Deputado Mauro
Lobo que me perdoe, mas talvez a forma de resolução dos problemas
não seja a mesma.

No Brasil, vimos, há pouco tempo, o caso do Sr. Eduardo Jorge, que
foi um dos últimos do Governo Fernando Henrique. Para o caso do Sr.
Eduardo Jorge, com uma série de denúncias, foi solicitada a
instalação da CPI da Corrupção. Não se tratava de "fezinha" mas de
"fezona". Infelizmente, isso não pôde ser realizado lá. Podemos dizer
que não era motivo para a realização de uma CPI esse caso de
corrupção no Governo Federal naquela ocasião, mas o Sr. Eduardo
Jorge não foi demitido, não se demitiu, não foi acompanhado pelo
Ministério Público nem pela Polícia Federal, nem foi investigado. O
caso das privatizações - e há muitos exemplos - não gerou CPI, nem
nesta Assembléia Legislativa, mesmo depois que a justiça reconheceu
que o Governador Itamar Franco estava certo sobre os malefícios
relativos à privatização da CEMIG. Nada disso houve, e nada foi
investigado.

A investigação é uma necessidade nesse caso. E preciso que sejam
realizadas a investigação e a punição. Essa é uma exigência também
do PT, que continua sendo o partido da ética e, fundamentalmente, o
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partido que deseja transformações para o País. O problema é que
essa questão já se torna política. Os vários argumentos já foram
expostos. A necessidade da apuração e as suas medidas já foram
oferecidas, mas não somos partido de ingênuos, que permitirá que
opositores, com rancor tão entranhado pelo PT, pois desejavam tudo
menos a vitória do Presidente Lula, aproveitem-se do momento para
tentar a desestabilização do Governo. Desejam que o PT seja um
partido de ingênuos e de bobos, que lhes permita fazer o que
quiserem, dar um golpe branco no Congresso Nacional instalando
algo para, junto com o capital financeiro, tentarem desestabilizar o
Governo. Não somos ingênuos, tanto que derrotamos esses
conservadores, alguns rancorosos, que fazem do ódio um motivo de
vida e de política, para tentar impedir as modificações no Brasil. Não é
fácil mudar este País. Já sabíamos que encontraríamos muitas
dificuldades, como estamos encontrando: as do mercado e as da
hegemonia da sociedade, a qual, apesar de termos ganhado a
Presidência, não é nossa por completo. Contamos com alguns
aliados, sendo que uns são pouco fiéis, pois, ao invés de fazerem a
nossa defesa, aproveitam-se do momento por questões menores. Não
me estou referindo ao José Alencar. Esse homem é honrado e disse
que não deseja a CPI, porque entende dos problemas políticos; mas
nem todos os seus seguidores tiveram a mesma honradez. O Vice-
Presidente compreende que se trata de um objeto político. Os nossos
aliados estão também no interior deste Governo.

Deputado Chico Simões, somos mais impacientes que o próprio
povo brasileiro, mas há a compreensão de todos. Se continuarem
exagerando na dose e se tentarem a desestabilização do Governo, o
tiro vai sair pela culatra. O Governo Lula não tem relação com o
Governo Collor.

Se sonham vocês que vão fazer desse fato algo que desestabilize o
Governo para, quem sabe, ele ter o mesmo fim do Governo ColIor,
podem saber que não vão conseguir. O Partido dos Trabalhadores
tem muita inserção social para garantir que a democracia no Brasil
continue, para que o processo de mudança não seja estagnado por
uma vontade política que se aproveita de um determinado fato que
queremos apurar para tentar transformá-lo em crise política para
desestabilizar o Governo. Essa é a questão, Deputado Chico Simões,
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que tem, de fato, permeado, e muito, os debates sobre esses
assuntos. Interesses poderosos estão por trás disso. Parece um 30
turno. Se é para fazer um 30 turno, com certeza também estamos
dispostos a fazer. Um caso que precisa de apuração, que
reconhecemos ser sério, em que as medidas estão sendo tomadas,
não pode se transformar em uma problema de desestabilização do
Governo e na tentativa sórdida de fazer com que as mudanças não
aconteçam. Cabe à Oposição cobrar. Repito o que disse desta
tribuna: o Governador Aécio Neves foi lá, exigiu cobrança, exigiu que
as apurações fossem feitas, mas não foi jogar lenha na fogueira,
porque reconhece que o processo brasileiro de eleição do Presidente
Lula e de sua base tem que ter continuidade e que não pode,
abruptamente, ser interrompido por oportunismo. Muito obrigado.

O Deputado Chico Simões - Vejo aqui que há males que vêm para o
bem. Tinha que acontecer um fato desse para que pudéssemos
aprofundar a discussão da corrupção endêmica que hoje acomete a
administração pública, o poder político como um todo. Com muita
surpresa percebemos aqui Deputados que poderiam estar
colaborando para que menos corrupção ocorresse e que, no seu dia-
a-dia, não o fazem. Depois vêm com discursos, como se fossem
pessoas que estão acima do bem e do mal, verdadeiros homens que
querem, a todo custo, que a lisura seja algo praticado em todos os
níveis, o que nós, com certeza, gostaríamos que acontecesse. Há
Deputado do PL que elogia o Vice-Presidente e, ao mesmo tempo,
envereda num discurso de que a única maneira de se averiguarem
atos ilícitos é por meio de CPI. Ao mesmo tempo em que elogia o
Vice-Presidente da República, o que queremos endossar, pede uma
CPI que o Vice-Presidente não quer que aconteça. E ele está próximo
do poder. Será que vamos desconfiar do Vice-Presidente da
República que, por estar ao lado do Presidente, não está desejando a
CPI porque também está envolvido nessa provável maracutaia? Com
certeza não. E uma incoerência que não tem tamanho. Percebemos
também outros Deputados agirem de uma maneira virulenta por um
fato que queremos que seja elucidado, por um fato que está sendo
elucidado pelos Poderes, pelas autoridades competentes, que neste
momento têm que se fazer presentes. Também tenho certeza de que
já foi vítima de várias acusações na sua cidade, onde vive seu dia-a-
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dia, em Neves; não só ele, mas também sua esposa, que já foi
Prefeita. Vítima de todos os tipos de acusações. Salvo engano, já foi
inclusive motivo de uma CPI. Não é possível que num momento como
este, quando o Brasil atravessa uma situação complicada, quando
precisamos ter um Governo sensato, paremos o Brasil sem que haja
um fato relevante que justifique uma CPI. Quero deixar bem claro que
o fato precisa ser apurado, mas não dá para fazer desse debate um
palanque, uma disputa política. Não dá para fazer desse fato, em que
ainda não se aprofundou, um motivo para parar o Brasil e o
Congresso Nacional, quando precisamos de mudanças estruturais
firmes, simplesmente para atender a alguns interesses paroquiais.
Queremos e iremos, com certeza, cobrar a apuração de uma maneira
rigorosa. Temos certeza de que, se no encaminhamento da
investigação se fizer necessária uma CPI, iremos bancar, patrocinar e
fazer com que a CPI ocorra.

Agora, mais grave que essa corrupção explícita é a que acontece na
administração pública, que é o que se pode chamar de corrupção
legal, a corrupção manhosa. Se está faltando dinheiro, como disse o
Deputado, é dinheiro, é flagrante, é o diabo a quatro, é dinheiro
público, temos de ver que muitas vezes a pessoa, usando o poder que
lhe é dado pelo voto, passa os outros para trás de maneira legal.
Teremos um veto do atual Governador, o DPVAT está sendo batido.
Sabemos como é o seguro obrigatório e temos a obrigação de pagá-
lo. E esta Casa colocou uma emenda que determina que, em cada
boleta, seja pago mais ou menos R$6,00 para o Estado. O que o
Governo oferece? Todo um banco de dados, e fiscaliza. Foi aprovado
por nós. Quem coordena esse DPVAT e está à frente dessa
associação - muitas das companhias de seguro estão apenas no
papel - é um político muito importante, um político que já foi Deputado
Federal do Paraná pelo PFL e foi Governador daquele Estado, que
procurou, primeiro o Secretário de Finanças, para que tirasse essa
obrigação de repasse para o Estado dessas quatro UFEMGs, e não
conseguiu. A história que se tem é que procurou o Governador com
um advogado muito influente, que já foi até Prefeito desta cidade. E do
PSDB! E simplesmente foi vetado. Está tirando todos os meses dos
cofres públicos R$30.000.000,00. Essa é a corrupção! Embora tenha
amparo legal, está lesando, porque o Estado está falido, está

rs



248
devendo, não dá saúde, não dá educação, não dá segurança, mas
está abrindo mão para os poderosas. Temos um projeto da ouvidoria
que foi encaminhado. Veremos essa estrutura pesada que só tem
cacique e não tem índio, só tem um advogado, mas é como uma
verdadeira secretaria, tem secretário adjunto. Vai sangrar os cofres
públicos para colocar acobertados e apadrinhados. Enquanto isso, o
povo sofre e não tem o mínimo necessário que o Estado deveria lhe
oferecer. Então, precisamos discutir isso, porque essa corrupção
ocorre amparada pela legalidade e muitas vezes com o voto de
Deputados que estão aqui hoje esperneando e gritando por um fato
que aconteceu e está sendo averiguado. Está vindo em um momento
certo. Está na hora de todos nós discutirmos. Queremos realmente
que este Brasil seja passado a limpo. E o desejo de qualquer pessoa
de bem. Tenho a certeza de que esse fato deve levantar a discussão,
para sabermos qual é o Estado que queremos e como queremos que
ele seja governado. Obrigado.

O Deputado Ermano Batista - Obrigado, Sr. Presidente. Quero dizer
ao ilustre Deputado que eu não podia furtar-me à responsabilidade de
esclarecê-lo de um equívoco que está cometendo. Primeiramente,
quanto ao desvio que está provocando. Faz um discurso altamente
diverso, como se tivesse a intenção de fazer uma cortina de fumaça e
esconder a realidade que estamos discutindo. Debatemos um fato
concreto, pedindo explicações, não condenamos ou julgamos alguém.
Os vetos do Executivo serão analisados oportunamente, mas, nessa
questão do DPVAT, o Governador abre mão de um instrumento de
arrecadação em nome da juridicidade e da legalidade, excluindo-se de
processar de forma arbitrária, porque já existe rebeldia judiciária
contra uma medida de igual natureza.

Trata-se de um procedimento de estadista. Não é de um ditador, de
um impositor ou mesmo de um impostor. Procedeu corretamente,
segundo a sua convicção jurídica. A única coisa que pode e deve
mover o homem público é a sua convicção e a sua consciência. Não é
o Deputado trazer aqui uma discussão dessa, num momento
totalmente inoportuno, como cortina de fumaça, para empanar a visão
de uma questão que precisa realmente de ser apurada. Lamento
profundamente esse comportamento. Não é O Deputado que conheço.
Acredito que está movido pela paixão, como ele próprio disse, por um
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desejo, como disse o Deputado Miguel Martini, de apagar a
informação, de estabelecer um processo de desinformação, como
sainete, para iludir o telespectador incauto. Estejam certos os
senhores de que o povo brasileiro não aceitará esse engodo. Ninguém
está pedindo satisfação ao Presidente da República, como disse há
pouco, mas simplesmente que ele deixe o povo agir, por meio de seus
representantes, garimpando a verdade. Só queremos isso, a fim de
que não pairem dúvidas sobre possíveis inocentes e que não se
inocentem possíveis culpados, porque aquele cidadão não agiu
isoladamente, trata-se de um esquema montado. Se o PT não tem
culpa no cartório, que não tema a apuração. E esse o desafio que
faço.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, o Deputado Chico
Simões, evidentemente movido pela emoção, falou que Gracinha foi
investigada por uma CPI. A única coisa que paira sobre ela é uma
denúncia feita por uma quadrilha, da quál um Deputado do partido
dele e dois Vereadores fazem parte. A condenação que a Justiça deu
a ela foi um ano e dois meses de prisão por desobediência a dois
outros integrantes da quadrilha, que são o Promotor Rodrigo Fonte
Boa e o Leonardo Barbabela, já denunciados por mim aqui por
formação de quadrilha, tráfico de drogas e outras coisas, mas que o
Judiciário não toma providência.

Com relação ao que disse aqui sobre o envolvimento com lixo,
•bicho, é verdade. Olhe para o interior do seu partido, Deputado!
Apresentarei aqui, daqui a alguns dias, o plano de moradia do seu
Prefeito de Belo Horizonte. Nunca vi situação semelhante. Ele compra
barracos em favelas de Ribeirão das Neves para transferir moradores
das áreas de risco de Belo Horizonte. V. Exa. sabia disso? Além
disso, com operações casadas, envolvendo propinas. Barracões de
favelas comprados por R$10.000,00, R$15.000,00 em Ribeirão das
Neves, mediante uma cooperativa patrocinada pela URBEL. V. Exa.
sabia disso? Provavelmente não, não é mesmo?

Vimos o escândalo do lixo aqui, em Ipatinga e em tantos outros
lugares.

Lembro-me bem de que, em 1987, quando viemos tomar posse
nesta Casa, os Deputados do PT se uniram para dar um paletó para
um dos Deputados. Hoje, ele é um dos maiores proprietários de terra
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na cidade de Bom Despacho, tem frota de carretas a sua
disposição.

Morando do outro lado do Estado, ele consegue administrar o
patrimônio de um cidadão que não tinha um paletó em 1977. Se
formos falar em ladrão, temos de olhar para dentro da nossa casa. O
seu partido é uma casa igual àquela da fábula em que, se se soprar,
cai. E está sendo desmascarado o 'partido da fezinha": primeiro a
ética, depois a esperança, agora a "fezinha". Daqui a alguns dias,
quem sabe será a cadeia? Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - O debate já está passando para o
ódio visceral daqueles que sofreram derrota política para o PT, que
fazem, aliás, denúncias infundadas, jamais provadas, que devem
responder pelo que falam no Tribunal de Justiça, pois as palavras,
estas sim, são ditas ao vento, pois nada é provado. Não gosto de
responder a esse tipo de provocação, mas prefiro entrar no debate de
fato. O que desejam é transformar determinado fato em causa de
desestabilização política de um Governo democraticamente eleito, que
derrotou os adversários que hoje ficam com o cotovelo doendo.
Pensaram que o PT não teria fôlego para tanto, mas tem, e esse tipo
de denúncia não nos afeta, principalmente vindo de quem muito fala,
mas nada prova, e que está sendo investigado pelo Tribunal de
Justiça devido a suas difamações. Isso já não nos atinge, pois não
tem credibilidade, e o que não tem credibilidade não precisa ser
respondido. Prefiro fazer o debate com os outros Deputados, no nível
correto. Creio que existem equívocos, a CPI não é a única
contribuição para apuração, e nesse caso não ajuda, não é
necessária, não é o momento mais oportuno para ser feita. Essa é
nossa opinião, embora seja necessário obter respostas em relação a
essa questão. Não podemos permitir que um instrumento tão
importante quanto uma CPI sirva àqueles que querem fazer
provocação e desestabilização. Isso não ajuda, não leva a lugar
nenhum generalizar e chamar o partido inteiro de ladrão. Posso dizer
que o partido que tinha Eduardo Jorge é ladrão? E sensato? Pessoas
desse tipo aproveitam do momento político para fazer chacota, em vez
de promoverem uma discussão política de fato, porque têm o cotovelo
coçando, por causa da derrota eleitoral sofrida, e da que sofrerão
agora, e assim fazem política. Nosso medo é que, em vez da
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apuração, haja isso. Creio que o Governador Aécio Neves
compreendeu que não estamos fugindo do debate político sério nem
da apuração, mas não podemos permitir que transformem isso em
uma cortina de fumaça com outros objetivos.

Sobre a questão do DPVAT, iremos discutir na hora do veto. O que
não podemos é simplesmente correlacionar coisas, como se tenta
fazer nesse caso com José Dirceu. Se ele conhece o Sr. Valdomiro,
isso não quer dizer que deva ter a mesma punição. Não pode ser
dessa forma. Se o Governador vetou algo importante para o Estado
do ponto de vista de arrecadação, mas não vetou outros que também
têm dúvida jurídica, porque esteve com Pimenta da Veiga, que é da
FENASEG, isso significa que o Governador fez o "lobby" da
FENASEG? Não. Não podemos colocar sinal de igualdade, não
podemos agir da mesma forma.

Estamos chamando para um debate sincero, respeitando o conteúdo
que a Oposição tem exposto, mas não para se fazer uma CPI, para
agüentar provocadores, caluniadores, pessoas que estão no Tribunal
de Justiça tendo de responder por calúnias que falam diante dos
microfones desta Casa Legislativa. Minha resposta, não a vou dizer,
porque também lá há pessoas desse tipo. Obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, retomo as últimas
palavras do nobre Líder do PT, Deputado Rogério Correia, para dizer
que discordo dele, no que diz respeito à CPI. Ele mesmo, junto com
outros companheiros, comprovaram, por meio da CPI do Narcotráfico,
de que, se não me engano, foi relator, e, por meio da do Crime
Organizado, que, se não houver a força política, as estruturas internas
não conseguem ser operacionais a ponto de trazer o esclarecimento
de que a sociedade precisa, exatamente pelas injunções políticas a
que estão sujeitas. Por que a CPI do Narcotráfico - tanto a nacional
como a de Minas e as de outros lugares - deu brilhantes resultados?
Porque forças políticas equilibravam outras forças políticas. Esse é um
dado que nos convence da importância dessa CPI.

Lembremo-nos da CPI, se não me engano, do Judiciário. Como
alguém conseguiria pegar o Lalau, não fosse uma CPI? Há quantos
anos aquilo ocorria? Porém, foi a CPI com a força política
contrapondo-se à outra força política que igualava que conseguiu dar
esclarecimentos. A sociedade acompanhou as mudanças. E isso que
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queremos. Trata-se do discurso que o próprio PT sempre
defendeu. Li aqui, ontem, a fala do Presidente do PT, José Genoíno.
Quem quer abafar o caso é porque tem algo a esconder. E isso o que
queremos que a sociedade conheça.

Com relação ao DPVAT - creio que amanhã iremos debater esse
assunto -, podemos adiantar que o Governador opôs o veto orientado
pela Advocacia-Geral do Estado. E uma questão jurídica. O
Governador consultou à Advocacia-Geral do Estado, já que uma outra
ação relativa à mesma causa foi perdida no Supremo Tribunal
Federal. Por conseguinte, o caminho já conhecemos. Essa causa será
perdida necessariamente. Todavia, o fato de o Governador opor o
veto indica apenas que seguiu orientação, como governante que é, de
seus assessores, daqueles que têm a responsabilidade de fazer a
análise jurídica. E, fundamentado nessa visão, opôs o veto, o que não
impede esta Casa de derrubá-lo. O Governador tinha de agir daquele
modo. Este Poder pode agir da maneira que considerar legítima e de
acordo com a consciência de cada parlamentar.

Temos muitas questões para tratar e queremos fazê-lo a partir de
amanhã. Há a questão do COFINS, que o Governo Lula eleva de 3%
para 7,6%. Queremos discutir o caso dos 3 mil contratados de
recrutamento amplo do Governo Federal, e teremos tempo para fazê-
lo. Abordaremos questões como essa, mas não o faremos agora,
porque estamos no mesmo enfoque. Queremos fazer aqui um debate
maduro, sereno, de alto nível, em que vamos contrapor posições e
informações, porque isso faz bem para a sociedade que, ao nos
acompanhar, faz sua análise, sua avaliação crítica. E isso é
importante para a democracia. Sempre elogiarei a Oposição, que tem
papel fundamental no fortalecimento da democracia, com o
estabelecimento do contraditório. Existem muitas questões. E, sem
dúvida nenhuma, a posição que o PT tem não está, na sua grande
maioria, em desacordo com aquilo que pensamos. Com relação a
muitas questões, tenho certeza, pensamos do mesmo modo. Neste
caso, estamos divergindo quanto ao modo de apuração. Queremos
que seja do mesmo modo que o PT sempre defendeu, que não mude
agora, para o bem do Brasil e de todos nós.

O Deputado Miguel Martini - Agradeço sua extrema benevolência
em permitir esse debate, nesta tarde.
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O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, quero agradecer-lhe.
Estava ouvindo o Deputado Miguel Martini, por quem tenho respeito
muito grande, e volto a repetir o que já disse - uma coisa é o discurso,
outra coisa é a prática. O Deputado Miguel Martini falou que aumentou
o COFINS. Na verdade, a sociedade brasileira já não agüenta mais
pagar tributo. Mas, ao mesmo tempo em que faz essa crítica, com a
qual concordamos, ele vota pelo tarifaço do Aécio, que aumentou de
forma violenta a carga tributária sobre o povo mineiro.

Isso não é possível. Está na hora de devolvermos para a sociedade
aquilo que o cidadão espera do candidato em quem votou: que tenha
coerência e que defenda as coisas pensando que o povo brasileiro, de
um modo geral, está sofrendo muito. E está sofrendo, com certeza,
em virtude dessa política econômica e da falta de criatividade de
nossos governantes que querem resolver os problemas cobrando
mais de quem não agüenta pagar. Nenhum de nós agüenta mais.
Além de o Governo cobrar muito, não paga pelo que compra.

Os hospitais, os serviços conveniados estão em situação de miséria,
praticamente falindo. Está na hora de sentarmos e discutirmos,
desarmados, para vermos qual a melhor solução. Temos de, primeiro,
construir um País minimamente decente. Depois disso, todos nós,
discutiremos quem governará, quem mandará. Estamos ainda numa
fase incipiente, não dá para colocarmos a briga pelo poder acima da
construção de um Pais melhor, mais justo.

Espero que esse problema que aconteceu em Brasília sirva para
discussão, mas também para reflexão. Se amanhã encontrarmos um
caminho, que seja bom para todos. Se houver falência desse
Governo, deste Brasil, todos iremos juntos, pois estamos no mesmo
barco.

Duvido que haja alguém que goste das coisas mais corretas que eu.
Fui Prefeito da minha cidade. Tenho uma vida tranqüila. Podem fazer
levantamento de minha vida. Procurei fazer minha administração do
modo mais transparente, mas participativo possível. Vejo aqui um
Deputado colocando, de uma maneira até irresponsável, o nome de
todo mundo, acusando todos, parece que só esse Deputado existe.
Ninguém mais presta. Todos são ruins.

Há uma série de pedidos, vamos fazer averiguações. Aproveitemos
que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Presidente da Comissão de
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Ética, está presente. Está na hora. Só ele, mais ninguém? Não
tenho procuração para defender nenhum companheiro do PT, embora
confie neles. Falou que o Chico Ferramenta era um peão da
USIMINAS e que está rico. Não sei se ele está rico, pois não sou fiscal
da Receita. Caso seja verdade e não se prove que tenha sido
ilicitamente, não vejo o porquê de criticá-lo. Admiro o Deputado Irani
Barbosa em poucas ações, entre as quais a de ter começado a vida
como trocador; ele também está rico. Será que ele nega o próprio
passado? O Chico Ferramenta, que, começou a carreira pelo mesmo
grau de dificuldade, não pode ser honesto como ele?

Isso não nos leva a nada. Gostaria de que esta tarde ficasse
marcada no Legislativo mineiro. Começaremos a discussão, mas,
acima de tudo, precisamos avaliar nossas ações, não nos esquecendo
dos que votaram em nós. Nossos eleitores esperam que construamos
uma sociedade justa e fraterna. Nós, mineiros, devemos nos unir para
cobrar seriedade e firmeza em relação ao fato ocorrido em Brasília.
Precisamos, juntos, construir uma sociedade igualitária.

O Deputado Miguel Martini - Obrigado. Segundo o nobre Deputado
que me antecedeu, há um caos na saúde. Sem dúvida, o Governador
Aécio Neves assumiu um caos não apenas na saúde. Após apenas 14
meses de Governo, o quadro já era totalmente diferente. Ontem, em
uma das brilhantes ações, o Governo mostrou que valoriza o ser
humano, pois colocou à disposição 270 viaturas de grande porte para
transporte sanitário, para ambulâncias, 15 UTI5 móveis e 15 para o
Corpo de Bombeiros. O Sr. Marcus Pestana foi reconhecido como o
melhor Secretário de Estado da Saúde pelo Ministro da Saúde, do PT.

Minas avança na solução dos seus problemas. Não buscamos os
culpados, mas identificamos as dificuldades com firmeza,
determinação e seriedade. Os planos de cargos e salários dos
servidores, que são 16, já estão na Casa. Problemas são enfrentados
como nunca. Não se está buscando solução paliativa nem mágica,
mas uma razoável, com sinceridade, sem fazer mirabolismos. Está
sendo feita uma política que interesse ao povo mineiro, atacando-se,
como nunca, o problema da segurança pública, da educação e da
saúde e recuperando prestígio. Já ficamos em primeiro lugar na
saúde, mas perdemos para nós mesmos no desgoverno anterior e
ficamos na quarta posição. Os debates são salutares, até porque nos
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permitem democraticamente fazer as defesas com os argumentos,
os fatos e os dados que possam sustentar a nossa fala. E claro que a
saúde está um caos neste País. Sabemos que em Minas Gerais o
problema não é falta de recurso, mas de gestão, de gerentes
competentes, inteligentes, criativos e capazes de propor e estabelecer
uma parceria com toda a sociedade, envolvendo os três entes da
Federação que são responsáveis. Percebemos isso.

Tenho certeza de que o Deputado Chico Simões reconhece os
avanços alcançados na saúde em Minas Gerais, ao mesmo tempo
que sabe o tanto que é preciso avançar. Esses são os desafios que
enfrentamos. O Governador Aécio Neves, com toda a sua
competência, modernidade e inovações administrativas faz o oposto
do Governo Federal. O Governo Estadual enxuga a máquina
administrativa, enquanto o Governo Federal a incha. O Governo
Federal contrata sem concurso público, em época eleitoral, 3 mil
pessoas; o Governador Aécio Neves enxuga a máquina administrativa
e valoriza o concurso público. Então, há uma grande diferença,
realmente. Precisamos evidenciar essa diferença. Verificamos um ano
do Governo Federal e Estadual. Em nível federal, o PT continua
procurando culpados. Quer dizer, em vez de buscar as soluções, quer
apontar culpados.

O Governador Aécio Neves tomou uma decisão muito sábia e
corajosa. Não olharei pelo retrovisor, mas para frente. Se ficar olhando
muito para o retrovisor, corre-se o risco de bater e de se perder na
tentativa de justificar a incompetência e a inoperância em vez de
buscar e de encontrar as verdadeiras soluções para os problemas.

Deputado Chico Simões e nobres Deputados, queremos realizar
esse debate e promover comparações. Isso é bom para a sociedade.
Herdamos um déficit absurdo de quase R$2.500.000.000,00. Em um
ano de Governo, com toda a dificuldade, esse déficit foi drasticamente
reduzido. Neste ano, creio que, num tempo muito menor do que se
espera, zeraremos esse déficit. Dessa maneira faremos por Minas
Gerais o que povo espera. Aliás, o povo deseja e acredita que o
Governador Aécio Neves o fará. Não é à-toa que 84% dos mineiros
aprovam o Governador e o seu governo.

O Deputado Chico Simões - O PT é um partido que faz milagres e é
usado como curinga, de acordo com o gosto do freguês. O Deputado
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Miguel Martini "mete o cacete" no PT quando fala em Valdomiro.
Para ele, o partido não vale nada. Depois justifica dizendo que o
melhor Secretário de Estado de Minas Gerais é o Pestana, porque o
Ministro da Saúde, do PT, falou. Isso é uma incoerência. Não estou
entendendo. Quando é bom, uso; quando é ruim, descarto.

O Deputado Miguel Martini fala que não podemos olhar pelo
retrovisor e reclama do déficit ocorrido anteriormente. Devemos ter
pelo menos princípio, meio e fim, senão o debate fica muito difícil.
Como se pode debater com alguém que fica igual a uma barata tonta,
sem saber para que lugar vai? E muito complicado.

Ao mesmo tempo, o Deputado Miguel Martini fala de Minas Gerais
como se estivesse na Suécia. Disse que a segurança está uma
beleza. Ora, Belo Horizonte é a 3a cidade mais violenta do País. E do
Governo do Estado. O Deputado Ermano Batista, do PSDB, é do
interior, sabe que não é mentira. Nas delegacias não há viatura,
combustível, tudo está parado.

Na área da educação, há uma propaganda enganosa de que
colocará crianças de 6 anos na escola. Isso depois que, através de
Eduardo Azeredo, primeiro, municipaliza todas as escolas. E em
algumas, coloca algumas crianças de 6 anos. Está fazendo gracinha
com chapéu alheio. Está dando esmola para os outros. Na área da
saúde está também péssimo.

E vem me dizer que o Presidente do Brasil criou 3 mil cargos de
confiança em ano de eleição. Pelo menos estamos colocando
pessoas para desmantelar a máquina herdada. Há mais 40 mil
pessoas sem concurso, porque entraram pelas portas do fundo. São
verdadeiros cabos eleitorais contratados para defender o Governo de
maneira cega, porque, se não, perdem o seu emprego. Em ano
eleitoral vem fazendo a política mais antiga de saúde e ambulância.
Isso é mais antigo do que andar para frente.

Deputado Miguel Martini, ambulância não promove saúde. E preciso
entender que isso vai criar problemas para as grandes cidades. O
Governo deve descentralizar os recursos. Na Casa, temos em
tramitação o projeto da saúde-família para as pequenas cidades.
Temos de colocar funcionários de carreira para dar assistência básica.
Ambulância melhora o hospital, principalmente os de ponta. Algumas
pessoas têm algumas interferências e administram. Não atendem às
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necessidades básicas e vão aonde há alta complexidade e são
bem pagos.

Enquanto isso o pobre coitado que trata do feijão com arroz, da
verminose e da gastrinterite não recebe quase nada. Mas a alta
complexidade é bem-remunerada com algumas tabelas do SUS
melhores do que as de particular. Ambulância serve para isso.

Deputado Miguel Martini, com todo o respeito a V. Exa. e ao
Governador, não dá para fazer esse discurso inflamado achando que
estamos na Suécia. Estamos no Brasil, em Minas Gerais. As coisas
continuam a cada dia. A não ser o "marketing" e a propaganda que se
fazem. Na realidade, pouco ou nada está mudando. O Governo
chegou há cerca de um ano e devia a fornecedores e a prestadores
de serviço do IPSEMG. Alegaram que se aprovássemos uma
suplementação de verba, pagaria, mas não deu conta de pagar o que
deve há um ano e meio.

A Casa precisa debater, mas deve haver coerência, palpável em
atos que se possam provar.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, nosso telespectador
da TV Assembléia deve ter acompanhado com muita paciência o
nosso debate, como V. Exa. também a teve. Então, nosso
telespectador vai chegar à conclusão daquilo que tenho dito desde o
início, da tribuna. O debate estava com Waldomiro, e as duas últimas
falas foram do Deputado Miguel Martini, enaltecendo o Governador
Aécio Neves, e do Deputado Chico Simões, dizendo que o Governo
não é tão bom assim ou melhor do que o Lula. Isso mostra que uma
CPI não terá o caráter de desvendar o problema de Waldomiro, e sim
de fazer uma guerra política.

No caso, julgo que a melhor forma de resolver o problema não é a
CPI, e sim as decisões do Presidente Lula. 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 os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia
19, 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 28a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
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MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 16/12/2003
As 14h31 mm, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Cesar e Roberto Ramos (substituindo este ao Deputado João
Bittar, por indicação da Liderança do PL) e a Deputada Cecília
Ferramenta, 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
Roberto Ramos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante da pauta. Passa-se à 2° Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 2.040, 2.053, 2.054
e 2.086 a 2.094/2003. 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, 17 de fevereiro de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Cecília Ferramenta - Olinto Godinho.

ATA DA 32° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM

16/12/2003
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira, Adalclever Lopes, Gil Pereira e Laudelino Augusto,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Adalclever Lopes,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a se discutirem e votarem proposições da
Comissão. Passa-se à 1° Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 20 turno, do
Projeto de Lei n° 854/2003 na forma do vencido no 1° turno (relator:
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Deputado Adaiclever Lopes); e pela aprovação, no l o turno, do
Projeto de Lei n° 1.059/2003 (relator: Deputado Laudelino Augusto). O
Projeto de Lei n° 1.130/2003 é retirado da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Paulo Cesar, aprovado pela Comissão.
Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei n os 802/2003, com a Emenda n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Djalma Diniz);
e 1.000/2003 com as Emendas n os 1 e 2 da Comissão de Constituição
e Justiça, que receberam parecer por sua aprovação (relator:
Deputado Laudelino Augusto). Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são aprovados os Requerimentos nos 2.042, 2.056 e
2.077/2003. 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 Laudelino Augusto, em que solicita ao Secretário de
Transportes e Obras Pública e ao Diretor-Geral do DER-MG a
execução do recapeamento do trecho inicial da rodovia que liga
Itajubá a Piranguçu e a instalação de proteção lateral na curva
localizada no Km 4 da MG-383; e em que solicita a liberação da obra
de recapeamento do trecho da MG-T 383, que liga o Município de
Cruzília à BR-267; e da Deputada Maria Tereza Lara, em que solicita
ao Diretor-Geral do DER-MG informações sobre a fiscalização da
linha de ônibus n° 1.160, que faz o percurso Betim-Belo Horizonte, no
que se refere à manutenção das portas dos veículos. 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 trabalhas.

Sala das Comissões, 17 de fevereiro de 2004.
Célio Moreira, Presidente - Adalclever Lopes - Sidinho do Ferrotaco -

Laudelino Augusto.	-	 -
ATA DA 28a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

DIREITOS HUMANOS, EM 17/12/2003
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo e Roberto Ramos, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Angelo,
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declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior e a dá por aprovada, sendo ela subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater, em audiência pública, a situação das famílias do Bairro Boa
Esperança, do Município de Santa Luzia. A Presidência destina essa
parte da reunião a ouvir os convidados e registra a presença dos Srs.
João Batista de Oliveira, Subsecretário de Direitos Humanos da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes -
SEDESE -; Caroline Bastos Dantas, Secretária Executiva do
CONEDH; Carlos Alberto de Sousa e Ivanildo Lélis, Agentes de
Relacionamento com o Poder Público, representando o Sr. Djalma
Bastos de Morais, Presidente da CEMIG; e Maria José 'de Sousa,
moradora do Bairro Boa Esperança de Santa Luzia, os quais tomam
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Roberto Ramos, 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, 18 de fevereiro de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Biel Rocha - Roberto Ramos - Mauro

Lobo.
ATA DA 33a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 17/12/2003
Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Doutor Ronaldo, Fábio Avelar e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este
ao Deputado José Milton, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Doutor Ronaldo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do
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Deputado Agostinho Patrus, Secretário de Estado de Transportes e
Obras Públicas, prestando informações relativas ao Requerimento n°
1.669/2003, da Comissão, publicado no 'Diário do Legislativo' de
12/12/2003; do Sr. João Alves Filho, Chefe do Escritório Regional do
IBAMA em Governador Valadares, prestando informações a respeito
de requerimento da Comissão publicado no "Diário do Legislativo" de
11/12/2003. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados os
pareceres pela aprovação, no 2 0 turno, dos Projetos de Lei nos
1.133/2003, na forma do vencido no 1° turno (relator: Deputado Doutor
Ronaldo) e 1.134/2003 na forma do vencido no 1 0 turno (relator:
Deputado Fábio Avelar). Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos n

o
s 2.070, 2.071 e 2.072/2003. O

Requerimento n° 2.073/2003 não é votado em virtude de pedido de
adiamento de votação feito pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Passa-se à 31 Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Fábio Avelar em que solicita que
seja enviado ofício ao Legislativo e ao Executivo Municipais de Belo
Horizonte, solicitando informações sobre as disposições contratuais
relativas à forma de pagamento feita à Construtora Fratezzi Finelli na
obra de construção do prédio da Câmara Municipal, conforme o art. 63
da Lei Federal n° 8.666, de 1993, e que sejam as informações
acompanhadas de cópias de toda a documentação referente à
contratação da obra. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Maria José Haueisen, Presidente - Fábio Avelar - Doutor Ronaldo -

Leonardo Quintão - José Milton.
ATA DA 37a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 18/12/2003
As 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Doutor Viana, José
Henrique, Mauro Lobo e Sebastião Helvécio, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Antônio Júlio,
Célio Moreira, Dinis Pinheiro e Elmiro Nascimento. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Jayro Lessa , dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à ia Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei n

o
s 15/2003 (relator:

Deputado Ermano Batista) 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, e 1.080/2003
(relator: Deputado Sebastião Helvécio) com a Emenda n° 4 e pela
rejeição das Emendas n os 1 a 3 e 5 a 19, ficando prejudicada a
Emenda n° 10, se aprovado o Substitutivo n° 1. Na fase de discussão
do parecer do relator, Deputado Ermano Batista sobre o Projeto de Lei
n° 1.083/2003, no P turno, o Deputado Chico Simões apresenta um
substitutivo. O Presidente encerra a reunião para que seja analisado o
substitutivo apresentado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, às
14 horas, e determina a lavratura da ata.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões - Sebastião Helvécio -

Jayro Lessa - Doutor Viana - Mauro Lobo -José Henrique.
ATA DA 38 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 18/12/2003
Às 11 hsmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Doutor Viana, José
Henrique, Mauro Lobo e Sebastião Helvécio, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Antônio Júlio,
Bonifácio Mourão e Rêmolo Aloise. Havendo número regimental, o
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Presidente, Deputado Ermano Batista , declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado José Henrique

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência retira da
pauta os Projetos de Lei n os 1.080 e 15/2003, por terem sido
apreciados em reunião anterior, e o Projeto de Lei n° 1.083/2003, para
que possa ser analisado na reunião de hoje, às 14 horas. Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Mauro Lobo, que conclui
pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de Lei Complementar n°
44/2003 na forma do vencido no 1 0 turno, com as Emendas n os 1, 2 e
3, o Deputado Rêmolo Aloise apresenta como proposta de emenda a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 3, e o Deputado Chico Simões solicita
votação destacada da Emenda n° 1. Colocada em votação, a emenda
é aprovada, com voto contrário do Deputado Sebastião Helvécio. Logo
após, é aprovada a proposta de emenda do Deputado Rêmolo Aloise.
Em seguida, é aprovada a nova redação do parecer, que conclui pela
aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 44/2003 na forma do
vencido no 1° turno, com as Emendas n os 1 e 2 e com a Subemenda
n° 1 à Emenda n° 3. 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, 18 de dezembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Weliton Prado - Antônio Júlio.

ATA DA 39 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 18/12/2003
As 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Chico Simões, Doutor Viana, José Henrique, Mauro
Lobo, Sebastião Helvécio e Célio Moreira (substituindo este ao
Deputado Jayro Lessa, por indicação da Liderança do PL), membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Antônio Júlio, Gilberto Abramo, Gustavo Valadares, Sidinho do
Ferrotaco e Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, no 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.080/2003
na forma do vencido no 1° turno (relator: Deputado José Henrique). Na
fase de discussão do parecer do relator, Deputado Ermano Batista,
que conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.083/2003, no 11
turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado, são solicitados os
seguintes destaques: do Deputado Chico Simões, às Propostas de
Emenda n

o
s 21 a 23 e do Deputado Célio Moreira às Propostas de

Emendas n
o
s 3 e 4. Durante a votação, é aprovado o parecer, e são

rejeitadas as Propostas de Emenda n
o
s 1,2,4,5,6, 12, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22 e 23 e aprovadas as Propostas de Emenda n os 9,
10, li e 13.0 Presidente informa que estão prejudicados a Propostas
de Emenda n° 3 e o substitutivo apresentado pelo Deputado Chico
Simões. Logo após, é aprovada a nova redação do parecer, que
conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 2,
apresentado, e pela rejeição das Emendas n

o
s 1 a 6 ao Substitutivo n°

1. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião extraordinária, na mesma data, às 20h5mim,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo - Sebastião Helvécio -

Antônio Júlio.
ATA DA 4? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 19/12/2003
Às 10h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, José Henrique, Mauro
Lobo e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Bonifácio Mourão e Gustavo
Valadares. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
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Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Jayro Lessa, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. 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 faz retirar de pauta o Projeto de
Lei n° 1.083/2003, por não cumprir pressuposto regimental. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, na mesma data, às 17 horas, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - Chico Simões - José

Henrique - Mauro Lobo- Sebastião Helvécio.
ATA DA 42a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 19/12/2003
As 17 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lesse, Chico Simões, José Henrique 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 Chico Simões, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
comprendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente faz retirar
de pauta o Projeto de Lei n° 1.08312003, por não cumprir
pressupostos regimentais. 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, 17 de fevereiro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio - Mauro Lobo -

Doutor Viana - Jayro Lessa.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N°12/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
o projeto em tela, de autoria do Deputado Ricardo Duarte,

estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização no
uso das técnicas de engenharia genética e liberação no meio
ambiente de Organismos Geneticamente Modificados - OGMs - no
Estado de Minas Gerais.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. A seguir a proposição
recebeu parecer quanto ao mérito, da Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, que opinou por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1 com as Emendas n

o
s 1 a 3, que apresentou.

Agora vem o projeto a esta Comissão para receber parecer nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo do projeto em tela é estabelecer normas de segurança e

de fiscalização para os Organismos Geneticamente Modificados -
OGMs -, conhecidos como transgênicos, no Estado de Minas Gerais.
Tais normas envolvem a pesquisa, a produção, o plantio, a
comercialização, o armazenamento, o transporte, a manipulação e a
liberação no meio ambiente desses organismos, além de se criar um
cadastro estadual das instituições que exercem tais atividades.
Impõem-se ainda penalidades e multas aos infratores.

Tais exigências vêm se somar às da legislação federal, em especial
a Lei n° 8.974, de janeiro de 1995, e suas posteriores modificações.

Para evitar a superposição de atribuições em níveis federal e
estadual no controle de tais produtos, a Comissão de Constituição e
Justiça apresentou o Substitutivo n° 1, que eliminou alguns
dispositivos e preservou outros.

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais promoveu uma
audiência pública no mês de outubro de 2003 para debater o assunto
com entidades do setor, pois o tema tem gerado acaloradas
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discussões, especialmente quanto aos mecanismos de fiscalização
e controle.

O Governo Federal quer a regulamentação dessa matéria e enviou
ao Congresso Nacional, em outubro de 2003, o Projeto de Lei n°
2.401/2003, que visa a dar às instituições governamentais um
arcabouço mais sólido e capacitado para o estabelecimento da política
relativa aos OGM5 e à biossegurança. Por meio dessa proposta, a
pesquisa terá um tratamento simplificado, e haverá maior precaução
com o tema.

Aquela Comissão entendeu que certos itens constantes no projeto
original e outros que atendem ao interesse peculiar do Estado e da
população deveriam ser acatados, com o objetivo de ampliar os
instrumentos estaduais de controle e fiscalização de OGM5, motivo
pelo qual apresentou as Emendas n°5 1 a 3 ao Substitutivo n° 1.

Esta Comissão acata tais alterações ao projeto, que vieram
aprimorá-lo tecnicamente.

Diante de toda a polêmica que tem cercado o exercício da atividade
de biotecnologia vegetal no Brasil, com o debate da matéria nos mais
diversos foros, inclusive o judicial, é fundamental cercar o exercício
dessa atividade de toda a precaução possível.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há óbices à
aprovação do projeto, pois não onera as finanças estaduais.

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

12/2003, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas n

o
s 1 a 3, da Comissão de

Meio Ambiente e Recursos Naturais.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Jayro Lessa -

Chico Simões - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1° 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.

Encaminhada a matéria à Comissão de Constituição e Justiça, esta
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perdeu prazo para examiná-la preliminarmente.

Cabe, agora, a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito
de sua competência, conforme o disposto no art. 102, VII, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel descrito no projeto em exame consta de terreno com área

de 550.550M2, situado no local denominado Barreirinho, no Município
de lbirité, e pertenceu ao patrimônio da extinta MinasCaixa, tendo sido
incorporado ao Tesouro do Estado após o término do processo de
liquidação da instituição.

A medida apresentada pela proposição 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.
O § 20 do art. 105 dessa lei estatui que a movimentação dos valores
do ativo permanente do Tesouro deve ser realizada somente com
autorização específica do Poder Legislativo, e esta, segundo
determinações legais, só pode ser conferida se a alienação atender
prioritariamente ao interesse público.

Embora concordemos que a transferência de titularidade do bem
imóvel servirá para fomentar o desenvolvimento do município, porque
a idéia é instalar ali uma unidade de ensino e regularizar o domínio de
posseiros, não podemos dar guarita à medida proposta, pois a
autorização para a sua alienação já foi dada pela Lei n° 13.439, de
30112/99, cujo art. 1 0 assim dispõe, "in verbis":

"Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, ceder,
renegociar, permutar e oferecer em dação de pagamento os bens
imóveis, os direitos e os créditos remanescentes do processo de
extinção da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais -
MinasCaixa - ajuizados ou não, observado o seguinte:".

Devemos entender o termo "alienação" como gênero, do qual é
espécie o contrato de doação. Tal contrato é regido pelo Código Civil
e por normas publicistas, das quais apontamos a autorização
legislativa. Conforme o artigo transcrito anteriormente, observa-se já
haver autorização para se fazer a transferência de titularidade do bem
citado no projeto que ora comentamos. Apontamos, inclusive, no
anexo da Lei n° 13.439 o item n° 487, que mostra a matrícula do

rs
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imóvel referido e o livro em que ela foi consignada.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n°
288/2003.

Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - Doutor Viana, relator - Chico Simões -

Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°354/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.808/200, o projeto em tela
altera o art. 30 da Lei n° 13.458, de 12/1/2001, que dispõe sobre a
distribuição da Quota Estadual do Salário-Educação - QESE - entre o
Estado e os municípios e dá outras providências.

Foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade com a
Emenda n° 1, que apresentou.

A seguir, a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
opinou por sua aprovação com a Emenda n° 1 apresentada pela
Comissão que a precedeu.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer de
1° turno, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O objetivo do projeto é condicionar o recebimento das parcelas do

salário-educação, pelos municípios, ao cumprimento do percentual
constitucional de aplicação de 25% da receita resultante de impostos,
inclusive a proveniente de transferências, em educação, que seria
apurado trimestralmente. Segundo o autor, tal verba é obrigatória, e
não voluntária. Portanto, devem ser retiradas as restrições contidas no
art. 30 da Lei n° 13.458, de 12/1/2001, mantendo-se apenas a
obrigatoriedade constitucional.

Tal artigo estabelece que, para fazer jus a sua parte na quota
estadual, o município está ainda condicionado ao cumprimento do
disposto no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT - da Constituição da República, que obriga a
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destinação, até 2006, de 60% dos 25% previstos no art. 212 da
Carta Federal para a manutenção e o desenvolvimento do ensino
fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu
atendimento e a remuneração condigna do magistério, e no art. 7° da
Lei Federal n° 9.424,de 1996, que assegura pela menos 60% dos
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e Valorização do Magistério, criado pela respectiva
norma, para a remuneração dos profissionais do magistério, conforme
determinado no § 50 do art. 60 do ADCT.

O salário-educação foi instituído pelo § 5 0 do art. 212 da
Constituição da República e é uma contribuição social recolhida das
empresas com o objetivo de ser uma fonte adicional de financiamento
do ensino fundamental público.

Do estrito ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto não
representa aumento de despesas públicas, mas apenas redefinição da
forma de distribuição de verbas públicas, não havendo óbice à sua
aprovação.

A Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça, sanou alguns entraves técnicos da proposta, deixando claro
que a única condição para o repasse da quota do salário-educação
aos municípios é o cumprimento do art. 212 da Carta Magna. Assim,
foi também retirada a apuração trimestral prevista no projeto, dando
maior flexibilidade aos Prefeitos.

A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, em seu
parecer, esclareceu que 50% da QESE devida aos municípios
constitui transferência obrigatória, repartida conforme o número de
matrículas das redes estadual e municipal, conforme determina a Lei
Federal n° 9.766, de 1998. Mas cabe aos Estados determinar a forma
de distribuição dos outros 50% da QESE, daí a razão de configurarem
como transferência voluntária os recursos definidos no inciso III do art.
l' da Lei n°13.458, de 2000.

Ocorre que, em 29/12/2003, foi sancionada a Lei Federal n° 10.832,
que dispõe sobre o salário-educação e altera o § 1°, inciso II, do art.15
da Lei n° 9.424, de 24112/96, e o art. 2° da Lei n° 9.766, de 18/12/98,
que dispõem sobre o tema. Tal lei altera a forma de distribuição do
salário-educação, que observará a arrecadação realizada em cada
Estado e no Distrito Federal e será feita por meio da quota estadual e
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municipal, correspondente a 2/3 do montante de recursos,
creditados automaticamente em favor das Secretarias de Educação
dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, para financiamento
de programas, projetos e ações do ensino fundamental. A quota
estadual e municipal do salário-educação será integralmente
redistribuída entre Estados e municípios de forma proporcional ao
número de alunos matriculados no ensino fundamental nas
respectivas redes de ensino, conforme apurado pelo censo
educacional realizado pelo Ministério da Educação.

Assim sendo, com as novas diretrizes dadas pela recente lei federal,
tornaram-se inócuos os efeitos e objetivos da proposição em comento.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n° 354/2003.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro

Lessa - Chico Simões - Doutor Viana - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°58212003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini e do Deputado Fahim Sawan,
a proposição em epígrafe determina procedimentos de identificação
de recém-nascidos e respectivas mães, nos hospitais que realizem
parto no Estado de Minas Gerais.

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

Por sua vez, a Comissão de Saúde exarou seu parecer pela
aprovação, nessa mesma forma.

Agora, vem a matéria a esta Comissão, para, nos lindes de sua
competência, ser analisada.

Fundamentação
A proposição em pauta tem por objetivo estabelecer procedimentos

para identificação de recém-nascidos e suas respectivas mães, nos
hospitais que realizem parto no Estado de Minas Gerais.

O projeto visa a solucionar o crônico problema da troca de bebês em
maternidades, que causa graves e notórios sofrimentos às famílias e à
sociedade.
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Para atingir tal objetivo, a proposição estabelece: a utilização pelo

recém-nascido e pela mãe de uma pulseira com a mesma numeração
ou código de barras; a fixação no cordão umbilical do recém-nascido
de um grampo, denominado "clamp", com essa mesma identificação;
a coleta, a armazenagem e a conservação de amostras de sangue do
recém-nascido e da mãe, pelo período de 20 anos, para realização de
exames de DNA.

Por seu turno, a Comissão de Constituição e Justiça propôs o
Substitutivo n° 1, apenas com a finalidade de adequar a matéria aos
preceitos constitucionais e à técnica legislativa, sem alteração
significativa de seu teor.

Em nosso entendimento seria suficiente que as pulseiras fossem
numeradas. Não haveria necessidade da utilização do código de
barras. Basta comparar visualmente um número com outro e conferir
se são iguais. Pode ser até mais rápido e prático do que fazer a leitura
por meio eletrônico. A gravação do código de barras aumentaria muito
o custo, com a aquisição de inúmeros leitores óticos para todo o
território mineiro.

Prender o "clamp" no cordão umbilical apresenta dificuldades
técnicas, pois poderia irritar a delicada pele do recém-nascido,
causando-lhe incômodo. Poder-se-ia exigir que o atual dispositivo que
amarra o umbigo apresente uma gravação numérica com finalidade de
identificação, mas, pelas suas pequenas dimensões, isso seria
tecnicamente complicado. Entendemos que seria suficiente colocar a
pulseira no braço do recém-nascido e no da mãe, evitando a repetição
desnecessária de um procedimento técnico que aumentaria o custo do
parto. Ademais, esse "clamp" teria que ser retirado em caso de
necessidade de corte do cordão umbilical, infusão, transfusão e
outros.

A criação desse banco de DNA apresenta custos elevadíssimos, e
entendemos que tal banco se encontra completamente fora da nossa
realidade.

A proposta de armazenagem de amostras de sangue é inédita no
Brasil e no mundo, não apresentando respaldo de experiências
anteriores, com as quais pudéssemos avaliar sua eficiência, eficácia e
efetividade.

Na verdade, os procedimentos adotados são ultracomplexos. Para
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que o material seja mantido por 20 anos e em condições
adequadas para realização de exame de DNA, são necessários
procedimentos específicos como: utilização de recipiente que
condiciona a amostra do sangue diferente do que é usado na rotina de
um laboratório comum; acondicionamento das amostras com
substâncias que conservam a integridade das células contra
congelamento; utilização de "freezer" ou câmara fria que mantenha a
temperatura muito baixa; utilização de sistema de monitoramento da
temperatura automatizado, bem como sistema de geração de
eletricidade. Qualquer alteração nesses procedimentos pode
inviabilizar a realização adequada do exame.

Para que se possa ter uma idéia da dimensão do custo e da
estrutura física que o projeto demandará, relacionamos abaixo os
equipamentos a serem utilizados, baseando-nos nos procedimentos
de rotina da soroteca de amostras de sangue dos doadores da
Fundação Hemominas.

O recipiente a ser utilizado é o do tipo eppendorf RNA (tubo para 1
ml). Para 10 mil amostras, seria necessário um "freezer" à
temperatura de -70°C. Pode-se ter uma idéia de quantos seriam
necessários, caso seja utilizado esse tubo. Se, no Estado de Minas
Gerais, a média de nascimentos for de 28 mil crianças por mês,
seriam necessários 3 "freezers" de 300 litros por mês, o que
redundaria em 36 "freezers" por ano e 720 unidades no período de
armazenagem previsto de 20 anos.

Para o projeto do banco de DNA, em vista de o sangue ter que ser
armazenado por 20 anos, é necessário que se conservem as
amostras a uma temperatura de 120° C negativos. A aparelhagem
para tanto apresenta características técnicas mais complexas, sendo
o resfriamento feito com CO2 (gás carbônico). O preço de cada
"freezer" com essas especificações técnicas é estimado em R$
300.000,00.

Além dos equipamentos, outro custo a ser ponderado é o local para
sua instalação, sua manutenção, monitorização de temperatura,
sistema automatizado de identificação e localização das amostras de
sangue e manutenção de um quadro de funcionários especializados.
Como o número de amostras é muito grande, outro problema a ser
resolvido é a centralização ou não das amostras de sangue. Há
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necessidade de uma complexa logística.

Ademais, está sendo desenvolvido um projeto de grande alcance
social, que consiste no banco de sangue de cordão umbilical,
envolvendo transplante de medula óssea e tratamento de leucemia,
tumores com infiltração, aplasia de medula, imunodeficiência. Ocorre
que a coleta de sangue prevista no projeto em pauta prejudica esse
outro projeto, de relevante importância para a sociedade. Sendo os
dois mutuamente excludentes, manifestamos a nossa preferência pelo
primeiro e, conseqüentemente, opinamos pela rejeição da proposta
em pauta.

O projeto propõe a criação e a manutenção de um grande banco de
sangue para resolução de problemas que, se surgirem, ocorrerão em
percentual muito reduzido em relação ao que foi armazenado. E muito
mais razoável realizar o exame de DNA quando e se ocorrer um fato
concreto. Suponhamos que haja um acidente e ocorra a ruptura e o
extravio da pulseira de identificação de um recém-nascido. Nessa
hipótese e se não for encontrado um meio mais simples, justificar-se-
ia realizar o mencionado exame, mas seria suficiente colher o sangue
dessa criança e de uma ou duas pessoas que tenham possibilidade
de ser a mãe. Suponhamos ainda que, passados muitos anos, venha
a surgir um caso concreto de suspeita de filiação. Basta realizar o
exame com o sangue das pessoas envolvidas no problema, não
sendo razoável a proposta de se coletar, armazenar e conservar o
material genético de toda a população para se resolver hipotéticos
problemas futuros que, certamente, não ocorrerão na quase totalidade
da população, que teve seu material genético armazenado inutilmente
por 20 anos. E, se o problema de filiação surgir quando o interessado
tiver mais de 20 anos, o seu material genético já terá sido descartado,
e todo o gigantesco trabalho terá sido em vão.

Ademais, a grande maioria desses problemas de filiação ocorre de
forma dolosa, envolvendo o tráfico de crianças recém-nascidas. A
solução consiste em aumentar a segurança das maternidades, em
especial implementando-se rigor na portaria e na identificação e no
controle do fluxo de pessoas que adentrem o hospital. Devem-se,
também, alertar os pais para ter cuidado com pessoas estranhas e
entregar o seu filho somente para funcionário identificado por uniforme
e crachá com o nome legível.

MAS
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Entendemos que a solução para o problema é muito mais simples

e que ela tem como pedra angular o rigor procedimental. Em vista
disso, estamos propondo o seguinte: manutenção da colocação de
pulseiras no recém-nascido e na mãe; que as pulseiras seriam
fabricadas com uma gravação numérica inviolável, lacrada, indelével;
as pulseiras continuariam a ser colocadas imediatamente após o
parto, na sala do parto e na presença de toda a equipe que realizou o
parto; as pulseiras somente poderiam ser retiradas por corte e após
mãe e filho deixarem o hospital; em hipótese excepcional de falha ou
acidente, como, por exemplo, ruptura da pulseira, poder-se-ia, se não
houver outro meio mais simples, realizar o exame do DNA, limitado,
então, apenas para mãe e filho, com imediata colocação de novo par
de pulseiras.

Finalmente, é mister ressaltar que temos problemas na área da
saúde muito mais importantes e prioritários e que programas para
solucioná-los trarão um retorno social muito mais elevado com o
mesmo volume de recursos aplicados, ou seja, apresentam uma
relação custo-benefício muito mais favorável.

Um exemplo paradigmático seria o grave problema da mortalidade
infantil. No Brasil é de 29,68 mortes por 1.000 nascidos vivos. Cumpre
constatar que o Estado de Alagoas apresenta a maior média das
taxas estaduais obtidas por método direto ou indireto: 68,2 mortes por
1.000 nascimentos. Essa taxa média nacional é considerada elevada
para o nível de desenvolvimento do País e apresenta grandes
disparidades macrorregionais. Repetido o ritmo da queda observado
na década de 90, é possível a redução do índice pela metade nas
duas próximas décadas. A salvação de milhões de crianças brasileiras
com programas simples de saúde pública deve servir de exemplo para
o País manter a esperança e, principalmente, acreditar na
possibilidade de redução acelerada da mortalidade infantil.

Por outro lado, é mister elaborar leis cujo conteúdo esteja de acordo
com as técnicas da medicina, tenham custo baixo e que sejam
práticas e de fácil implementação. Nada adianta elaborar uma lei fora
de sintonia com o mundo real, que já nasceria morta.

Para solucionar essas questões, apresentamos o Substitutivo n° 2,
redigido na conclusão da presente peça opinativa.

A matéria, aperfeiçoada na forma desse substitutivo, implica custos
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muito baixos. Na rede pública, que apresenta repercussão
financeira para o erário, os custos serão mínimos. Entendemos que
essas despesas se adequarão facilmente ao orçamento. Ao se
elaborar a proposta orçamentária, esses pequenos custos serão
contabilizados e harmonizados com as demais receitas e despesas.
Em vista disso, estamos prevendo um prazo adequado, mais dilatado,
para se exigir a aplicação da futura lei.

Entendemos, destarte, que a matéria não encontra óbice do ponto
de vista orçamentário. Tampouco contraria a Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar Federal n°101, de 4/5/2000).

Finalmente, entendemos que a matéria, assim aperfeiçoada, é
extremamente benéfica para a população, apresentando relevante
alcance social, com os seus benefícios superando amplamente seus
custos. Dessa forma, merece prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1° turno, do

Projeto de Lei n° 582/2003 na forma do seguinte Substitutivo n° 2, e
pela rejeição do Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N°2
Institui procedimentos para identificação e segurança de recém-

nascido nos hospitais e nas maternidades do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os hospitais e as maternidades do Estado ficam obrigados a

colocar, no recém-nascido e na mãe, pulseiras com gravação
numérica inviolável, lacrada e indelével, imediatamente após o parto,
na sala do parto e na presença de toda a equipe que tenha realizado o
parto.

§ l O - As pulseiras somente poderão ser retiradas após mãe e filho
deixarem o hospital ou a maternidade.

20 - Em hipótese excepcional de falha dos procedimentos acima e
se não houver outro meio mais econômico para identificação do
recém-nascido, realizar-se-á o exame do DNA, limitado às pessoas
afetas à dúvida da filiação, colocando-se imediatamente novo par de
pulseiras na mãe e no recém-nascido.

Art. 20 - Os hospitais e as maternidades do Estado ficam obrigados a
adotar identificação rigorosa e controle do fluxo de pessoas que
adentram suas dependências, pela apresentação a seus funcionários,
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bem como alertar os pais e acompanhantes sobre as normas
internas e os procedimentos de segurança.

Art. 30 - Os hospitais e as maternidades terão o prazo de dois anos
contados da data da publicação desta lei para adotar os
procedimentos nela previstos.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - Doutor Viana, relator - Ermano Batista -

Mauro Lobo - Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.011/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo isentar o doador de sangue do pagamento
de taxas de inscrição em concursos públicos.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as
Emendas n os 1 e 2, que apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública exarou seu
parecer pela aprovação com as Emendas n

o
s 1 e 2, da Comissão de

Constituição e Justiça.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes

de sua competência
Fundamentação

A proposição em pauta tem por objetivo isentar o doador de sangue
do pagamento de taxas de inscrição em concurso público.

Existe o crônico e grave problema da falta de sangue nos bancos
coletores. Em que pese à nobre intenção do autor, entendemos que a
isenção proposta não .é uma boa forma de solucionar a questão. A
realização de campanhas de esclarecimento e conscientização da
população e de incentivo à doação é o melhor caminho para
incrementar a doação no Estado. Ações de publicidade e "marketing"
bem elaboradas, com certeza, serão eficazes, influenciarão o
inconsciente coletivo e atingirão os resultados necessários.

Podemos citar o exemplo do Centro de Hematologia e Hemoterapia
do Paraná - HEMEPAR - da Secretaria de Saúde dessa unidade da
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Federação, que está recebendo a visita de alunos de escolas que
querem conhecer o trabalho da rede estadual de sangue, dentro do
Projeto Doador do Futuro. Implantado em janeiro de 2001, o Projeto,
por meio de palestras realizadas no HEMEPAR ou na própria escola,
informa e educa crianças e jovens sobre a doação voluntária de
sangue. Quando a palestra é realizada no HEMEPAR, os alunos têm
a oportunidade de conhecer 'in loco" todo o fluxo da doação voluntária
de sangue, desde a recepção do doador até o fracionamento do
sangue em bolsa. O passeio é chamado de HEMOTUR. Os
estudantes também são estimulados a sensibilizar seus pais e
familiares para a doação de sangue, difundindo uma nova cultura por
toda a sociedade.

O autor do projeto de lei justifica sua apresentação alegando que a
medida incentivaria a doação de sangue. Acreditamos que a lei
produziria resultados pífios, seria praticamente inócua, visto que não
há nexo entre o fato de doar sangue e o de ser isento de taxa de
inscrição em concurso público. São dois fatos muito distintos. E pouco
provável que uma pessoa se torne um habitual doador de sangue
para, futuramente, vir a pleitear isenção de taxa para um hipotético
concurso.

Finalmente, cumpre-nos constatar que a isenção prevista no projeto
de lei em pauta, para atender ao disposto na Lei de Responsabilidade
Fiscal, Lei Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000, implicaria
medida de compensação, que poderia recair na majoração do valor da
taxa de inscrição em concurso público.

Os concursos públicos estaduais geralmente são realizados por
entidades contratadas. O valor da taxa de inscrição é definido com
base nos custos para sua realização, seja de elaboração e correção
de provas, locação de espaço para aplicação das provas, contratação
de fiscais, custos adicionais para aplicação de provas para deficientes
físicos etc.

A Lei n° 13.399, de 7/12199, que isenta o cidadão desempregado do
pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos do Estado,
tem gerado desequilíbrio financeiro com conseqüentes despesas para
o Estado. Não há como prever o número de desempregados que farão
inscrição para que se possa calcular o valor de uma taxa de inscrição
que absorva os custos das isenções.
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Para se ter uma noção do que representam as isenções de taxas
de inscrição em concursos públicos, pegamos como exemplo o último
concurso público para provimento de cargos na Assembléia, que teve
11.329 candidatos inscritos para os diversos cargos, sendo 1.828
candidatos isentos, o que representa cerca de 16% do total.

O Estado é que tem se responsabilizado pelo pagamento das taxas
de inscrições dos candidatos isentos à entidade contratada para a
realização do concurso. Outro limitador para a absorção das isenções
é o § 1° do ai. 92 da Lei n°6.763, de 26/12/75, que dispõe que a taxa
de expediente devida pela inscrição em concurso público para cargos
públicos ou prova de seleção tem a alíquota de 2% e como base de
cálculo a remuneração fixada para a referência inicial do cargo ou
emprego, desprezadas as frações correspondentes aos centavos. Se
o valor do vencimento for baixo, não será possível aumentar o valor
da taxa para compensar as isenções, e o Estado terá que arcar com
as despesas.

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

1.011/2003.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro

• Lessa - Mauro Lobo - Chico Simões - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.046/2003

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em
análise dispõe sobre consulta odontológica com avaliação periodontal,
no acompanhamento pré-natal na rede pública em Minas Gerais.

Enviada a matéria à Comissão de Constituição e Justiça para
análise preliminar, essa concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as Emendas n os 1 a 4, que
apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, na forma do ai. 188, c/c o ai. 102, Xl, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em exame determina que todas as gestantes em
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acompanhamento pré-natal no Sistema Único de Saúde - SUS - do
Estado serão submetidas a consulta odontológica com avaliação
periodontal. O projeto prevê ainda orientação e tratamento em
programa específico para as gestantes com alterações periodontais.

O objetivo do legislador é reduzir o baixo peso ao nascer e a
prematuridade, uma vez que associa a doença periodontal materna a
essas ocorrências.

De fato, diversos estudos têm relacionado o nascimento de recém-
nascidos prematuros ou com baixo peso com a doença periodontal
materna. Os mecanismos envolvidos nessa associação ainda não são
bem conhecidos, mas estudos realizados em animais de
experimentação têm verificado a relação entre doença periodontal e
retardo de crescimento fetal. Ressalte-se que a prematuridade e o
baixo peso ao nascer representam a terceira causa de mortalidade
neonatal no Brasil. Apesar de os mecanismos envolvidos na relação
entre a doença periodontal materna e o recém-nascido pré-termo ou
com baixo peso não estarem identificados, é importante que os
programas de atenção à gestante incluam a avaliação odontológica no
acompanhamento pré-natal. Visa-se, com essa medida, a maior
controle da prematuridade e conseqüente redução de custos com a
assistência pré-natal.

Achamos, entretanto, que a avaliação odontológica da gestante
deve ser geral e incluir ações de promoção de saúde bucal, em vez de
ser restrita à avaliação periodontal. Nossa opinião se justifica pelo fato
de que a gestante terá papel fundamental na criação de hábitos em
seu filho, entre os quais estão os diretamente relacionados com a
saúde bucal, como o padrão da dieta alimentar e a higiene bucal. Já a
avaliação bucal geral da gestante e o tratamento dentário contribuirão
para a saúde do bebê, uma vez que a mãe é considerada a principal
fonte de infecção dos microorganismos relacionados com doenças
bucais.

A Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça, atende a essas questões; a Emenda n°2, entretanto, deve ser
alterada, o que é feito por meio da Submenda n° 1. As outras
emendas da mencionada Comissão tiveram o objetivo de adequar o
projeto aos preceitos legais.

Informamos que as ações de educação em saúde bucal, assim
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como a consulta odontológica e outros procedimentos curativos,
integram as responsabilidades e ações estratégicas mínimas de
atenção básica, constantes no Anexo 1, item V, da Norma
Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 1/2002. Segundo esse
mesmo item, as ações de prevenção e tratamento de saúde bucal
serão realizadas prioritariamente na população até 14 anos e em
gestantes. Assim sendo, o projeto está de acordo com o disposto na
mencionada norma.

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

1.046/2003 e das Emendas n
o
s 1 a 4, apresentadas pela Comissão de

Constituição e Justiça, com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 2, que
apresentamos.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°2
Dê-se ao art. 20 do projeto a redação proposta pela Emenda n° 2,

substituindo-se o termo "periodônticas" pelo termo "odontológicas".
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente e relator - Neider Moreira - Fahim

Sawan.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.075/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Weliton
Prado, o Projeto de Lei n° 1.075/2003 redefine a composição do
Conselho Estadual de Educação e institui a Conferência Estadual de
Educação.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 19/9/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.

A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir
parecer. A proposição foi, então, remetida a esta Comissão, a
requerimento da Deputada Maria Tereza Lara, para receber parecer
de mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.075/2003 visa a redefinir a composição do

Conselho Estadual de Educação, indicando a representação de
entidades governamentais e de setores da sociedade civil. 0 referido



282

projeto propõe que representantes de estudantes de escolas
públicas e privadas, dos pais e dos trabalhadores em educação, bem
como das instituições de ensino e de órgãos governamentais,
integrem o mencionado órgão colegiado.

O Conselho Estadual de Educação é o órgão normativo do sistema
estadual de ensino, previsto no art. 206 da Constituição do Estado. E
disciplinado pela Lei Delegada n° 31, de 1985, que, entre outras
matérias, trata de sua composição. Nos termos da referida lei, o
Conselho é constituído por 24 membros, nomeados pelo Governador
do Estado, escolhidos entre pessoas de notório saber, com
experiência em educação.

Por seu turno, a Constituição do Estadc com a alteração feita pela
Emenda n° 26, de 1997, determina que escolha dos membros do
Conselho dar-se-á com a aprovação da Assembléia Legislativa do
Estado, após a indicação do Governador a realização de argüição
pública.

Não resta dúvida de que o Conselho é um espaço destinado à
concretização do princípio da gestão democrática da educação,
possibilitando que o Estado melhor organize sua política de educação,
por meio de um canal institucionalizado para discussão e deliberação
sobre a matéria. Assim, diferentemente do que determina a Lei
Delegada n° 31, de 1985, o projeto de lei em questão propõe uma
composição definida para o Conselho, que garanta a diversidade de
seus membros.

A matéria é meritória e guarda consonância com o princípio do
pluralismo de idéias e de concepções que deve nortear a educação no
Brasil.

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

1.075/2003.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Maria

Tereza Lara - Fábio Avelar.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.126/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonídio Bouças, o Projeto de Lei n°
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1.126/2003 dispõe sobre a exploração econômica do turismo nas
regiões de represas e lagos artificiais localizados no Estado.

A proposição foi encaminhada inicialmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas n os 1 a
3, que apresentou.

Em seguida a Comissão de Turismo, Indústria e Comércio opinou
pela aprovação do projeto com as Emendas n

o
s 1 e 2, da Comissão

de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 4, que apresentou, e pela
rejeição da Emenda n° 3, da Comissão anterior.

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 em análise propõe a normalização da exploração

econômica do turismo nas regiões do Estado onde haja represas e
lagos artificiais. O objetivo, segundo o autor, é fomentar o
desenvolvimento do turismo em áreas potencialmente promissoras,
porém pouco exploradas, criando as condições necessárias para que
a exploração econômica do turismo nessas regiões se dê de forma
sustentável, sem danos ao meio ambiente.

O art. 1° do projeto enumera os requisitos de compatibilização para
o desenvolvimento sustentável e para a prevenção da degradação do
ecossistema na realização dos empreendimentos turísticos nas
regiões a que se refere a referida proposição. Os demais artigos
estabelecem regras a serem observadas pelos potenciais
empreendedores, de forma a possibilitar o controle e a fiscalização
das atividades por parte do Estado.

Minas Gerais é, reconhecidamente, um Estado com grande
potencial turístico. São inúmeras as áreas servidas de lagos e
represas artificiais, oriundas de barragens de geração de energia,
onde a exploração econômica do turismo se dá de forma
desordenada, sem a presença do Estado como agente normalizador e
fiscalizador das atividades empreendidas. As conseqüências da
ausência de norma que regulamente a matéria são, na maioria dos
casos, a exploração irregular e predatória de algumas áreas, com
danos significativos ao meio ambiente, os quais, em última instância,
transformam-se em ônus para o erário e, conseqüentemente, para o
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contribuinte mineiro.

Assim, a proposição em análise pretende somar à legislação mineira
norma regulamentadora do uso, da ocupação e fruição de bens
naturais e culturais de interesse do turismo pelo Estado, conforme
previsto no art. 243, VII, da Constituição mineira.

Quanto ao mérito, que nos cabe analisar, o projeto não traz impacto
negativo sobre as contas públicas do Estado. Ao contrário, as regras
estabelecidas com vistas ao disciplinamento da matéria contribuirão
para inibir as ações predatórias do meio ambiente, decorrentes de
explorações turísticas desordenadas, reduzindo o ônus do poder
público com a recuperação das áreas degradadas. Por outro lado, o
desenvolvimento do turismo em Minas Gerais constitui-se em
importante incentivo às economias regionais, permitindo a geração de
empregos e renda que, em última instância, se traduzirá em aumento
de arrecadação tributária para o Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou as Emendas nos 1
a 3, com as quais concordamos. A Emenda n° 3 dá nova redação ao
"caput" do art. 40, pois, na forma proposta, o dispositivo viola o
disposto no art. 66, III, "e", da Constituição do Estado ao atribuir
competência a órgão da estrutura organizacional do Estado.

A Comissão de Turismo, Indústria e Comércio apresentou a Emenda
n° 4, que, se aprovada, torna prejudicada a Emenda n° 3, da
Comissão de Constituição de Justiça, razão pela qual não a
acatamos.

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

1.126/2003 no 1° turno, com as Emendas n
o
s 1 a 3, da Comissão de

Constituição e Justiça, e pela rejeição da Emenda n° 4, da Comissão
de Turismo, Indústria e Comércio.

Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Jayro Lessa -

Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.22412003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por meio da Mensagem n° 123/2003, o Governador do Estado fez
remeter a esta Casa o projeto de lei em tela, que objetiva autorizar o
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Poder Executivo a doar ao Município de Santana dos Montes o
imóvel que especifica.

Cumprindo as formalidades regimentais, o projeto foi examinado
preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Agora, cabe a esta Comissão apreciar a matéria sob a ótica da
fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, VII, "d",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Santana dos Montes imóvel que
será destinado à implantação de uma unidade de saúde. Isso vem
atender ao interesse da sociedade, o qual, desde que não fira as leis,
deve sempre prevalecer nos negócios realizados com 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 0 de seu art. 105, ao estabelecer que a
movimentação dos valores pertencentes ao Erário só pode ser
realizada com a referida autorização.

Além do interesse coletivo de que se reveste a medida, há de 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
receberão futuramente os moradores de Santana dos Montes.

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

1.224/2003 no 1° turno.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Mauro Lobo -

Doutor Viana.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 391/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 391/2003, de autoria do Deputado Ivair

Nogueira, que declara de utilidade pública a entidade Banda Musical
Nossa Senhora do Carmo, com sede no Município de Betim, foi
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aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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° 391/2003
Declara de utilidade pública a Banda Musical Nossa Senhora do

Carmo, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Banda Musical Nossa

Senhora do Carmo, com sede no Município de Betim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003.
Maria OUvia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Antônio

Genaro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 848/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 848/2003, de autoria do Deputado Neider

Moreira, que declara de utilidade pública a Guarda de Congo Virgem
do Rosário, com sede no Município de Itaúna, 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° 848/2003
Declara de utilidade pública a entidade Guarda de Congo Virgem do

Rosário, com sede no Município de Itaúna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Guarda de

Congo Virgem do Rosário, com sede no Município de Itaúna.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003.
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Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma
Diniz - Antônio Genaro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.041/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.04112003, de autoria do Deputado Dimas

Fabiano, que declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola
de Samba Unidos da Vila Mendes - GRESUVM -, com sede no
Município de Varginha, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°1.041/2003
Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba

Unidos da Vila Mendes - GRESUVM -, com sede no Município de
Vargin ha.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo

Escola de Samba Unidos da Vila Mendes - GRESUVM -, com sede no
Município de Varginha.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Antônio Genaro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.09812003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.098/2003, de autoria do Deputado Antônio

Andrade, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente e
Cultural Comunitária de Carmo do Paranaíba, 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
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.098/2003

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente e Cultural
Comunitária de Carmo do Paranaiba - ABECAP -, com sede no
Município de Carmo do Paranaíba.

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

Beneficente e Cultural Comunitária de Carmo do Paranaíba - ABECAP
-, com sede no Município de Carmo do Paranaíba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Antônio Genaro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.100/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.100/2003, de autoria do Deputado Antônio

Andrade, que declara de utilidade pública a Associação dos
Profissionais da Educação do Noroeste Mineiro - APRENOM -, com
sede no Município de Unaí, 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°1.100/2003
Declara de utilidade pública a Associação dos Profissionais da

Educação do Noroeste Mineiro - APRENOM -, com sede no Município
de Unaí.

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

Profissionais da Educação do Noroeste Mineiro - APRENOM -, com
sede no Município de Unaí.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003.
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Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Antônio Genaro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.111/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.111/2003, de autoria do Deputado Alberto

Pinto Coelho, que declara de utilidade pública a Fundação Casa de
Cultura de Conceição do Mato Dentro, 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 § 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°1.111/2003
Declara de utilidade pública a Fundação Casa de Cultura de

Conceição do Mato Dentro, com sede no Município de Conceição do
Mato Dentro.
• A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Casa de
Cultura de Conceição do Mato Dentro, com sede no Município de
Conceição do Mato Dentro.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Antônio Genaro.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.165/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.16512003, de autoria do Deputado Zé Maia,

que declara de utilidade pública a Associação dos Artistas de
Contagem, com sede no Município de Contagem, 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.
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PROJETO DE LEI N° 1.165/2003

Declara de utilidade pública a Associação dos Artistas de Contagem
- AAC -, com sede no Município de Contagem.

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

Artistas de Contagem - AAC -, com sede no Município de Contagem.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Antônio Genaro.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.848/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, por intermédio

da proposição em estudo, requer à Presidência desta Casa seja
enviado ofício ao Secretário de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, solicitando cópia do convênio
celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas - IEF - e a Celulose
Nipo-Brasileira - CENIBRA -, para implemento do Programa Estadual
de Fomento Florestal, bem como informações sobre a doação de
veículos do segundo órgão para o primeiro.

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
O Programa Estadual de Fomento Florestal foi criado pela Lei n°

14.079, de 5/1212001, destinado a estimular a implantação de
florestas de produção sustentada de biomassa e de proteção dos
mananciais e do solo.

Sua criação teve como objetivos: incentivar a atividade florestal nas
propriedades rurais, com vistas à diversificação da produção e ao
aumento da renda dos produtos; suprir a demanda estadual de
matéria-prima proveniente de florestas plantadas e gerar excedentes
para a exportação; proteger os remanescentes de florestas e as
demais formas de vegetação nativa, os recursos hídricos, a
biodiversidade e o solo das regiões abrangidas; promover a melhoria
da qualidade da madeira e de outros produtos florestais originados no
Estado; estimular a adoção do manejo para o uso múltiplo das



291

florestas e dos produtos da madeira e contribuir para a economia
dos municípios envolvidos, mediante a produção de matéria-prima
florestal.

Conforme dispõe o inciso VI do seu art. 3 0, compete ao Poder
Executivo, na implementação e execução dessas metas, estimular a
participação da iniciativa privada, notadamente das empresas
florestais, nas ações e projetos que integram o Programa.

Daí se entende a participação da CENIBRA no Programa de
Fomento Florestal. Ela é uma das maiores produtoras de celulose
branqueada de fibra curta de eucalipto e, pois, interessada na
implantação de florestas de produção sustentada de onde vem a
matéria-prima que utiliza.

Consideramos pertinente a solicitação ora proposta, para que este
parlamento possa tomar ciência, na íntegra, do convênio celebrado
entre o Instituto Estadual de Florestas e a Celulose Nipo-Brasileira,
porque ele está vinculado à exploração do solo mineiro e aos esforços
para efetivá-la sem degradar terras agricultáveis.

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

1.848/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 18 de fevereiro de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Pastor George, relator - Rêmolo Aloise -

Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.901/2003

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por
intermédio da proposição em estudo, requer à Presidência da
Assembléia Legislativa seja enviado ofício ao Presidente do Banco de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - BDMG -, solicitando-
lhe o envio a esta Casa da relação dos fundos sob a sua gestão,
indicando o objetivo de cada um, o volume financiado nos últimos
cinco anos e o saldo existente.

Publicada em 22/11/2003, vem a matéria à Mesa da Assembléia
para receber parecer nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

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

das entidades da administração indireta, tem, além da função
legiferante, a de fiscalizar os atos da administração pública, que é
levada a termo pelos 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 o art. 54, § 3 0 da Constituição do Estado, que confere à Mesa da
Assembléia a atribuição de encaminhar pedido de informação a
dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral
da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais. Cumpre salientar
que a recusa ou o não-atendimento, no prazo de 30 dias, ou a
prestação de informação falsa, constituem infração administrativa,
sujeita a responsabilização.

A matéria em exame é regulada pela Lei Complementar n° 27, de
18/1/93, alterada pela Lei Complementar n° 36, de 18/1/95, e trata de
informações sobre fundos que estão sob a gestão do BDMG. Temos a
considerar, inicialmente, que os fundos são constituídos pelo produto
de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de
determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas
peculiares de aplicação. Cabe ressaltar também que a aplicação das
receitas orçamentárias vinculadas a fundos far-se-á por intermédio de
dotação consignada na lei de orçamento ou em créditos adicionais.

O BDMG é atualmente o agente financeiro da grande maioria dos
fundos estaduais, com a atribuição legal de aplicar os recursos
segundo as normas e os procedimentos definidos pelas autoridades
competentes, promover a cobrança dos créditos concedidos e emitir
relatórios de acompanhamento dos recursos colocados à sua
disposição.

No tocante às informações sobre as normas operacionais de
funcionamento dos fundos, a Lei Complementar n° 27, de 1993,
dispõe, In verbis":

"Art. 30 - A Lei de criação do fundo deverá estabelecer:
- os seus objetivos e a especificação dos seus beneficiários;

II - a origem dos recursos que o compõem;
III - as normas e condições de funcionamento;
IV - o prazo de duração do fundo ou o prazo para a concessão de

financiamento com seus recursos;

rs
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V - a previsão de remuneração máxima dos serviços prestados

pelo agente financeiro;
VI - as especificações das contrapartidas a serem exigidas dos

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

outras formas de liberação de recursos;
VIII - o órgão ou entidade gestora;

• IX - o agente financeiro;
X - o grupo coordenador".
Claro está que várias informações referentes aos fundos estão

disponibilizadas nas próprias leis que os criaram, a exemplo do
objetivo e das condições operacionais para a realização dos
empréstimos. Entretanto, dados específicos relativos ao saldo de
financiamentos existente demandariam extensa pesquisa, fato que,
em razão do princípio constitucional da eficiência, justifica o pedido de
informações em análise.

Em conclusão, pelas razões aludidas, consideramos o envio do
requerimento oportuno. No entanto, com o objetivo de dar ao texto
maior clareza e objetividade, optamos por apresentar-lhe um
substitutivo.

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

1.901/2003 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 Mauro Lobo, aprovado em 18/11/2003,
requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao
Presidente do Banco de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
- BDMG -, solicitando a relação dos fundos sob a sua gestão, com a
indicação do volume financiado nos últimos cinco anos e o saldo
existente em cada um.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 18 de fevereiro de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Pastor George, relator - Rêmolo Aloise -

Adeimo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz
Fernando Faria.
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MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Instituto de Previdência do Legislativo do

Estado de Minas Gerais - IPLEMG -, pelo transcurso do 300
aniversário de sua criação (Requerimento n° 2.037/2003, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Presidente do Conselho Consultivo da
Fundação Cultural e Educacional Diocesana Nossa Senhora do
Carmo pela criação do Circuito Turístico Religioso Rota da Fé
(Requerimento n° 2.038/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Leandro Ferreira pelos 41
anos de sua emancipação (Requerimento n° 2.040/2003, do Deputado
Paulo Cesar);

de congratulações com a diretoria e os funcionários da
RURALMINAS pelo transcurso do 36° aniversário da empresa
(Requerimento n°2.046/2003, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a COPASA-MG pelo prêmio recebido em
Salvador, Bahia, referente às concessões de água e esgoto-modelo
(Requerimento n° 2.047/2003, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a Sra. Zezé Colares por ter sido agraciada
com o Prêmio Melhores de Hoje (Requerimento n° 2.052/2003, da
Deputada Ana Maria Resende);

de aplauso ao Município de Jaguaruçu pelo transcurso do 500
aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 2.053/2003, do
Deputado Chico Simões);

de congratulações com o Município de lpuiúna pelo transcurso do
500 aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 2.054/2003, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais
- SIMPRO-MG - pelo transcurso do 71 0 ano de sua fundação
(Requerimento n° 2.05512003, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à TV Alterosa pelas comemorações de seus 42 anos de
fundação (Requerimento n°2.056/2003, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao SENAC pelas comemorações de seus 58 anos de
fundação (Requerimento n°2.057/2003, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Paróquia São José pelas comemorações de seus 104
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anos de fundação (Requerimento n° 2.058/2003, do Deputado
Doutor Viana);

de aplauso à Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de
Corinto - ACIAC - pelas comemorações de seus 46 anos de fundação
(Requerimento n° 2.059/2003, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Skal Club de Belo Horizonte pelas comemorações dos
41 anos de sua fundação (Requerimento n° 2.060/2003, do Deputado
Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. José Geraldo Ferreira Gonçalves pelos
relevantes serviços prestados à sociedade de Uberaba como
professor da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro
(Requerimento n°2.061/2003, do Deputado Fabim Sawan);

de congratulações com o Sr. Hipólito de Almeida pelos relevantes
serviços prestados à sociedade uberabense como professor da
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (Requerimento n°
2.062/2003, do Deputado Fahim Sawan);

de congratulações com o Sr. Pierrito Castro e Silva pelos relevantes
serviços prestados à sociedade uberabense como professor da
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (Requerimento n°
2.063/2003, do Deputado Fahim Sawan);

de aplauso ao Instituto Esther Valério, de Pitangui, pela conquista do
Prêmio Rodrigo Franco de Andrade, do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, na categoria Educação Patrimonial
(Requerimento n°2.065/2003, do Deputado Paulo Cesar);

de aplauso para o Sr. João Miguel Mansur, Presidente da Empresa
Unida Mansur, pelo pioneirismo no transporte rodoviário de
passageiros no Estado (Requerimento n° 2.077/2003, do Deputado
Sebastião Helvécio);

de repúdio ao decreto do Prefeito Municipal de Bocaiúva do Sul, PR,
que proíbe a concessão de moradia e permanência fixa de qualquer
pessoa ligada aos homossexuais no município (Requerimento n°
2.079/2003, da Comissão de Saúde);

de congratulações com o Município de Simonésia pelos 60 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.086/2003, da Deputada Cecília
Ferramenta);

de congratulações com o Município de Bom Jesus do Galho pelos
60 anos de sua emancipação (Requerimento n° 2.087/2003, da
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Deputada Cecilia Ferramenta);

de congratulações com a comunidade do Município de Córrego
Novo pelo transcurso do 41° aniversário de sua emancipação
(Requerimento n° 2.088/2003, da Deputada Cecília Ferramenta);

de congratulações com a comunidade do Município de Itueta pelo
transcurso do 650 aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
2.089/2003, da Deputada Cecília Ferramenta);

de congratulações com a comunidade do Município de Naque pelo
transcurso do oitavo aniversário de sua emancipação (Requerimento
n° 2.090/2003, da Deputada Cecília Ferramenta);

de congratulações com a comunidade do Município de Vermelho
Novo pelo transcurso do oitavo aniversário de sua emancipação
(Requerimento n° 2.091/2003, da Deputada Cecília Ferramenta);

de congratulações com a comunidade do Município de Marliéria pelo
transcurso do 500 aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
2.092/2003, da Deputada Cecília Ferramenta);

de congratulações com o Município de Joanésia pelos 50 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.093/2003, da Deputada Cecília
Ferramenta);

de congratulações com o Município de Braúnas pelos 50 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.094/2003, da Deputada Cecília
Ferramenta);

de aplauso à PROMINAS pela conquista do Prêmio Caio 2003,
conferido ao Minascentro e ao EXPOMINAS (Requerimento n°
2.095/2003, do Deputado Paulo Cesar);

de aplauso à Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos pelas
expressivas contribuições e por trabalhos prestados à Comissão
Especial da Cafeicultura Mineira (Requerimento n° 2.097/2003, da
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira);

de congratulações com o Movimento de Fé e Política da Diocese de
Belo Horizonte pelos relevantes serviços prestados à sociedade
mineira (Requerimento n° 2.098/2003, da Comissão de Defesa do
Consumidor).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 21 DE FEVEREIRO DE 2004

ATA

ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 19/2/2004

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

(Expediente): Ata - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n os 1.379 a 1.394/2004 - Requerimentos
nos 2.207 a 2.282/2004 - Requerimentos dos Deputados Ricardo
Duarte (3) e Dalmo Ribeiro Silva - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Meio Ambiente, de Direitos Humanos, de Saúde, de
Educação, de Segurança Pública e de Fiscalização Financeira e da
Deputada Maria Olívia - Oradores Inscritos: Discurso da Deputada Jô
Moraes - T Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Ricardo Duarte (2) e Dalmo Ribeiro
Silva; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Ricardo Duarte; aprovação - Requerimento n° 1.511/2003;
aprovação - Requerimento n° 1.619/2003; aprovação com a Emenda
n° 1 - Requerimento n° 1.624/2003; aprovação - Requerimento n°
1.648/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Requerimento
n° 1.661/2003; aprovação com a Emenda n° 1 - Encerramento -
Ordem do Dia.

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

Faria - Pastor George - Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jô Moraes -
José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Lúcia Pacífico - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria
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Tereza Lara - Manuha Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h15min, a lista

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

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

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI N° 1.379/2004
Institui a Semana do Portador de Deficiência e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a quarta semana do mês de agosto como a

Semana do Portador de Deficiência.
Art. 20 - A Loteria do Estado de Minas Gerais promoverá

anualmente, na semana referida no artigo anterior, uma extração
especial ou a confecção de cartões de loteria instantânea, em
homenagem ao portador de deficiência.

Parágrafo único - Os recursos arrecadados com a venda dos
bilhetes ou cartões de que trata o "caput" deste artigo serão
destinados ao financiamento de programas de atendimento ao
excepcional.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a
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Lei n° 12.780, de 6/4/98.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2004.
Adaiclever Lopes
Justificação: Vivemos um momento histórico muito importante.

Vários segmentos sociais lutam pelos seus direitos de inclusão na
sociedade. E o que acontece com mulheres, negros, sem-terra e
tantos outros excluídos. Embora não tenham ainda conseguido sua
inclusão plena na sociedade, muito avançaram.

Como esses, há um outro grupo de excluídos - as pessoas com
deficiência, que não têm acesso aos direitos que devem pertencer a
todos: educação, saúde, trabalho, locomoção, transporte, esporte,
cultura e lazer.

Leis têm sido criadas para a garantia desses direitos, o que já é um
grande passo. Mas, apesar delas, as pessoas consideradas diferentes
ainda são excluídas. Precisamos, então, conhecer e reconhecer essas
pessoas que vivem a nossa volta, excluídas por nossa própria ação.
Se desejamos realmente uma sociedade democrática, devemos criar
uma nova ordem social, pela qual todos sejam incluídos no universo
dos direitos e deveres. Para isso, é preciso saber como vivem as
pessoas com deficiência, conhecer suas expectativas, necessidades e
alternativas.

Como isso que acontece comigo se passa com o outro que é
diferente de mim? Como é ser pai ou mãe de um garoto que não
enxerga? Como funciona a casa de uma família de deficientes
auditivos? Como é a vida de uma pessoa que precisa de uma cadeira
de rodas para se locomover? Como uma pessoa que tem deficiência
mental aprende? Essas perguntas podem nos levar a pensar sobre as
dificuldades e as conquistas desses excluídos e pensar na
possibilidade de concretização dos seus direitos: soluções simples e
concretas para que possam estar nas salas de aula; plena assistência
à saúde; qualificação profissional; emprego; prática de esporte; cultura
e lazer. Isso só se realizará se cada um de nós se fizer a pergunta: o
que eu posso fazer, como empresário, como bombeiro, professor,
balconista, comerciante, funcionário público, engenheiro, médico,
advogado, dona de casa, motorista de ônibus, entregador, para
contribuir para a inclusão daqueles que são apenas diferentes de
mim? Buscar respostas para essa pergunta é um aprendizado nem

rÀ



300
sempre fácil: exige o desejo de conhecer, de se arriscar, de se
envolver e agir. Buscar essas respostas é construir uma sociedade
inclusiva.

Diante de tantas mudanças que hoje vimos eclodir na evolução da
sociedade, surge um novo movimento, o da inclusão, conseqüência
de uma visão social, de um mundo democrático, onde pretendemos
respeitar direitos e deveres. A limitação da pessoa não diminui seus
direitos: são cidadãos e fazem parte da sociedade como qualquer
outro. E o momento de a sociedade se preparar para lidar com a
diversidade humana.

Todas as pessoas devem ser respeitadas, não importa o sexo, a
idade, as origens étnicas, a opção sexual ou as deficiências. Uma
sociedade aberta a todos, que estimula a participação de cada um e
aprecia as diferentes experiências humanas, e reconhece o potencial
de todo cidadão, é denominada sociedade inclusiva.

A sociedade inclusiva tem como objetivo principal oferecer
oportunidades iguais para que cada pessoa seja autônoma e
autodeterminada. Dessa forma, a sociedade inclusiva é democrática,
reconhece todos os seres humanos como livres e iguais e com direito
a exercer sua cidadania. Ela é, portanto, fraterna; busca todas as
camadas sociais, atinge todas as pessoas, sem exceção, respeitando-
as em sua dignidade.

Para que uma sociedade se torne inclusiva, é preciso haver
cooperação no esforço coletivo de sujeitos que dialogam em busca do
respeito, da liberdade e da igualdade. E exatamente esse o nosso
objetivo com esta proposta. Acreditamos que, ao aprovar a proposta
"sub examine", estará a Assembléia Legislativa atuando de forma
fecunda em prol da inclusão social e do auxílio aos portadores de
necessidades especiais.

Ao instituir a Semana do Portador de Deficiência, objetivamos a
promoção das pessoas portadoras de necessidades especiais. Os
recursos arrecadados com a extração especial e a confecção de
cartões de loteria instantânea em homenagem ao portador de
deficiência serão destinados ao financiamento de programas de
atendimento ao excepcional.

Por isso, contamos com a sensibilidade e o bom senso de todos os
membros desta Assembléia para que possamos dar mais esse
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importante passo para a promoção dos excluídos e o auxílio aos
necessitados no âmbito de nosso Estado.

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

PROJETO DE LEI N° 1.380/2004
Institui a Medalha do Mérito Quilombo dos Palmares e dá outras

providencias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica instituída a Medalha do Mérito Quilombo dos Palmares,

a ser conferida pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, destinada a homenagear anualmente cinco pessoas que
tenham lutado pela igualdade racial e tenham se destacado pela
criação de políticas públicas para inclusão da população negra na
democracia brasileira.

Parágrafo único - A Medalha será acompanhada de diploma
correspondente à honraria.

Art. 2°. - A entrega das medalhas será feita pelo Presidente da
Assembléia Legislativa, em reunião especial.

Art. 3° - A Mesa tomará as providências cabíveis para o fiel
cumprimento das finalidades desta lei.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2004.
Ana Maria Resende
Justificação: O Quilombo dos Palmares constituiu um dos mais

importantes redutos da resistência dos negros frente ao jugo
escravista do período colonial. Dizem que o refúgio chegou a abrigar
cerca de 20 mil negros fugitivos.

A partir do séc. XVII, os escravos que conseguiam fugir das
fazendas e dos engenhos começaram a reunir-se em lugares seguros,
os quilombos, e ali viviam em liberdade.

Localizado em território atualmente pertencente ao Estado de
Alagoas, desde sua fundação até sua destruição o quilombo opôs
resistência ao branco, durante um período de cerca de 100 anos.
Havia organização política interna, sendo que havia eleições para
líderes. Um rei também era empossado por escolha dos habitantes de
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Palmares.

E impossível tratar da cidadania dos negros brasileiros e da
promoção de seus direitos humanos sem que se faça uma leitura do
passado. O melhor cenário futuro, entretanto, depende da promoção
de uma ruptura com a ordem, com o medo e com os conceitos
profundamente excludentes e preconceituosos sobre a identidade
brasileira.

Com a criação da Medalha Quilombo dos Palmares, objetivamos
agraciar pessoas que tenham lutado pela igualdade racial. Será
também uma oportunidade de refletirmos sobre as estratégias para a
inclusão dos negros brasileiros no processo de desenvolvimento
nacional e, ainda, sobre os caminhos da democracia na sociedade
multicultural e desigual.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos
Humanos para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.381/2004
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Simão Pedro,

com sede no Município de lbirité.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária

Simão Pedro, com sede no Município de lbirité.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de fevereiro de 2004.
Dinis Pinheiro
Justificação: Há mais de dois anos, precisamente no dia 10/3/2001,

entrou em funcionamento a Creche Comunitária Simão Pedro,
entidade civil sem fins lucrativos, com vigência por tempo
indeterminado, sediada na Rua João , Maia, n° 26, Bairro Jardim
Montanhês, no Município de lbirité. E o que consta do estatuto
habilmente registrado no Serviço de Pessoas Jurídicas de lbirité, no
livro A-7, sob o n° 905.

A sua diretoria é constituída por pessoas idôneas, não remuneradas,
e não há distribuição de lucros ou vantagens, nos termos da
declaração firmada pela Promotora de Justiça na Comarca de lbirité,
em 12/11/2003, com firma reconhecida.
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Visando à educação, à alimentação e à saúde da criança, a

Creche é indispensável para a comunidade carente de lbirité.
Para o desenvolvimento de suas atividades, é necessário o apoio e

o suporte do poder público, especialmente na órbita estadual, o que
requer a declaração ora almejada por este projeto.

Todos os requisitos, formais e materiais, estão amplamente
cumpridos; resta, pois, o apoio indispensável dos nobres Deputados 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,
e/co art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.382/2004
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Cantinho do

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

Cantinho do Bebê, 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, 12 de fevereiro de 2004.
Fábio Avelar
Justificação: Este projeto de lei visa a declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Cantinho do Bebê, com sede na Rua
Sacramento, 49, Serra, em Belo Horizonte, que tem como finalidade a
promoção e a prática de ações de cunho social nessa comunidade.

Assim sendo, submeto a meus pares esta proposição, na certeza de
vê-Ia aprovada.

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

PROJETO DE LEI N° 1.383/2004
Dispõe sobre a inserção do nome do autor do projeto quando da

publicação das leis e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A lei estadual, ao ser sancionada e promulgada pelo Chefe

do Poder Executivo, deverá conter:
- o nome do Deputado Estadual autor da iniciativa e o número do
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projeto de lei que lhe deu origem;

II - a sigla do partido a que pertença o Deputado Estadual autor da
iniciativa.

Art. 20 - O disposto no "caput" do art. 1° desta lei aplica-se também
quando o Deputado Estadual autor da iniciativa estiver exercendo as
funções enumeradas no art. 59, 1 e II, da Constituição Estadual.

Art. 30 - Considerar-se-á, para os fins do disposto nesta lei, a sigla
do partido político a que o Deputado estava filiado à época da
apresentação do projeto de lei na Assembléia Legislativa.

Art. 40 - O disposto nos artigos anteriores aplica-se às leis
promulgadas pelo Presidente da Assembléia, nos termos do art. 82,
XXIX, "a", "b" e "c", da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Art. 5 ° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2004.
Gustavo Valadares
Justificação: Trata a proposição ora apresentada da obrigatoriedade

de se especificar, na publicação das leis estaduais, o número do
projeto de lei correspondente, bem como o nome do autor da
proposta.

Tem, entre outros objetivos, o propósito de esclarecer a população
quanto ao trabalho de seus parlamentares e às proposições de sua
autoria que vieram a se tornar lei. Possui também o aspecto de
divulgação da atividade parlamentar, haja vista que atualmente o
Deputado, por vezes, apresenta uma proposição, discute e luta por
sua aprovação no parlamento, e, depois de sancionada a lei, esta
ganha a assinatura do Governador do Estado ou mesmo do
Presidente da Assembléia Legislativa, sem que a população tenha
conhecimento do processo de construção daquela norma. Portanto, o
que se pretende é esclarecê-la acerca dos autores das leis que regem
nossas condutas diárias.

Nestes termos, peço o apoio dos nobres colegas para aprovarmos
esta proposta.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Alencar da Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei n°
91/2003 nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.384/2004
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Dispõe sobre o Sistema Mineiro de Defesa Civil - SIMDEC - e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído no âmbito do Estado o Sistema Mineiro de

Defesa Civil - SIMDEC.
Art. 20 - São objetivos do SIMDEC:

- estudar, pesquisar, elaborar projetos, planejar e promover a
defesa permanente contra desastres naturais ou provocados pelo
homem;

II - atuar em situações concretas de desastres, bem como na
iminência de esses acontecerem;

III - adotar meios adequados para prevenir ou minimizar danos,
socorrer e assistir a populações atingidas e recuperar áreas
deterioradas por desastres.

Art. 30 - O SIMDEC constitui-se no instrumento de coordenação dos
esforços de todos os órgãos estaduais envolvidos com os demais
órgãos públicos ou entidades privadas, bem como com a comunidade
em geral, para o planejamento e a execução das atividades previstas
nesta lei.

Art. 4° - As atividades de defesa civil do Estado são de caráter
permanente, compreendendo as fases de prevenção, de assistência,
de socorro e de recuperação das comunidades atingidas nas
hipóteses de acidentes, desastres e calamidades.

Art. 50 - Quando os efeitos decorrentes de desastres ou calamidades
afetarem uma ou mais de uma comunidade, com privação parcial do
atendimento das necessidades fundamentais, o poder público
estadual ou municipal reconhecerá formalmente, mediante decreto, tal
circunstância como situação de emergência, e, no caso de essas
condições atingirem grandes proporções, ameaçando de forma grave
a existência ou a integridade das comunidades atingidas, será
reconhecido estado de calamidade pública.

§ 1° - No ato declaratório de situação de emergência ou estado de
calamidade pública deverá constar o respectivo prazo de vigência,
podendo ser este renovado por no máximo cento e oitenta dias.

§ 2° - O Governador do Estado poderá homologar ato declaratório
do Prefeito Municipal, mediante proposição do Coordenador de
Defesa Civil do Estado, que, conforme o caso, indicará declaração de
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situação de emergência ou de estado de calamidade pública, a ser
decretada para determinada região ou para todo o território municipal
atingido.

Art. 60 - Em situação de emergência ou estado de calamidade
pública, as atividades assistenciais, de socorro e de recuperação
serão de responsabilidade do Governo do município atingido, cabendo
ao Estado as ações supletivas no atendimento da administração local.

§ 1° - Caberá aos órgãos dos municípios com áreas atingidas a
execução imediata das medidas que se fizerem necessárias, e aos
órgãos federais e estaduais, o apoio, mediante solicitação.

§ 2° - A atuação dos órgãos estaduais e municipais na área atingida
far-se-á sempre em regime de cooperação, cabendo ao órgão local de
defesa civil a execução.

§ 31 - Somente ocorrerá a liberação de recursos financeiros
estaduais para, supletivamente, atender as emergências nos
municípios que declarem incapacidade financeira para arcar com os
prejuízos, se houver o reconhecimento formal, por parte do Estado,
das circunstâncias previstas neste artigo.

Art.7° - O SIMDEC fica estruturado pelos seguintes órgãos:
- órgão Central:

a) Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC -;
II - órgão Regional:
a) Regionais de Defesa Civil da Casa Militar;
III - órgãos locais:
a) Comissões Municipais de Defesa Civil - COMDEC -;
b) Núcleos de Defesa Civil - NUDEC5.
Art. 80 - A CEDEC é o órgão central do SIMDEC, ao qual compete

baixar instruções normativas de planejamento, de coordenação, de
controle e de orientação, em âmbito estadual, sobre medidas
preventivas, assistenciais e recuperativas, relacionadas com a defesa
civil, ficando composta como segue:

- Chefia do Gabinete Militar do Governador, que a coordenará;
II - Secretaria Executiva de Defesa Civil.
§ 1° - A CEDEC compete:
- requisitar e mobilizar, por ato do Coordenador Estadual de Defesa

Civil, os recursos humanos e materiais disponíveis da administração
estadual para pesquisas e elaboração de projetos e, em caso de
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emergências, para amenizar situações de risco;
II - convocar órgãos ou entidades da administração estadual para

colaborar na execução das atividades de defesa civil;
III - solicitar a cooperação dos órgãos federais, •municipais e

entidades privadas localizadas no Estado;
IV - incentivar a criação das COMDECs, prestando-lhes apoio

técnico;
V - manter intercâmbio com órgãos federais, estaduais e municipais

de defesa civil;
VI - elaborar manuais de defesa civil;
VII - promover cursos e treinamentos em defesa civil, mediante

convênio com entidades públicas ou privadas.
§ 2° - Ao Coordenador Estadual de Defesa Civil compete, entre

outras atribuições que lhe são próprias, o seguinte:
- convocar e presidir as reuniões da CEDEC;

II - ordenar despesas atinentes a créditos abertos para atender
atividades da defesa civil e movimentar contas bancárias referentes a
doações ou fundos destinados ao mesmo fim;

III - encaminhar ao Governador do Estado o relatório anual das
atividades da CEDEC;

IV - baixar os atos necessários, regulando as operações e
estabelecendo as diretrizes e normas necessárias à execução das
atividades pertinentes à defesa civil;

V - aprovar os regimentos internos da CEDEC;
VI - definir e estabelecer métodos e critérios para utilização de

recursos da CEDEC;
VII - submeter à apreciação do Governador do Estado os planos de

aplicação dos recursos oriundos do Governo Federal.
Art. 9° - A Secretaria Executiva de Defesa Civil é o órgão de

assessoramento direto do Coordenador Estadual de Defesa Civil e de
integração com os demais órgãos.

Parágrafo único - A estrutura e o funcionamento da Secretaria
Executiva de Defesa Civil obedecerá à legislação peculiar ao Gabinete
Militar do Governador, atendendo, no que couber, o disposto no
Regimento Interno da CEDEC.

Art. 10 - As Regionais de Defesa Civil - REDECs -, órgãos
intermediários do Sistema Estadual de Defesa Civil, subordinados à

rÀ



308
CEDEC, serão instaladas nos municípios-sede dos Comandos
Regionais de Policiamento Ostensivo.

Parágrafo único - As regionais de Defesa Civil darão apoio e
sustentação às atividades de defesa civil em nível regional,
representando o CEDEC.

Art. 11 - As Comissões Municipais de Defesa Civil - COMDECs - são
órgãos de execução e de mobilização local de todas as ações
preventivas, emergenciais, recuperativas e assistenciais.

Parágrafo único - Os municípios deverão constituir as COMDECs,
como órgão de apoio ao Poder Executivo Municipal, vinculado ao
Gabinete do Prefeito e que contará com o auxílio da CEDEC em sua
formação e no desenvolvimento das atividades inerentes à Comissão.

Art. 12 - As funções exercidas por servidor público, em prol da
defesa civil, serão consideradas serviço relevante, devendo constar
em seus assentamentos ou ficha funcional.

Art. 13- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2004.
Gustavo Valadares
Justificação: O objeto desta proposição é criar um sistema de defesa

civil no Estado, capaz de tomar ações de prevenção e mobilização em
relação a desastres e calamidades que porventura aconteçam.

A medida proposta não gera despesas para a administração pública
estadual, pois na realidade propõe a criação de uma rede de ações de
defesa civil coordenadas por órgão executivo já existente, a CEDEC, e
vinculado ao Gabinete Militar do Governador.

Visa a proposição, ainda, fomentar a criação de Comissões
Municipais de Defesa Civil - COMDEC5 -, possibilitando aos
municípios melhor organização quanto ao sistema de defesa civil e
criando uma forte rede estadual com capilaridade em todas as regiões
e que responda efetivamente aos desastres e às calamidades, quando
acionado.

Somente bem organizada e treinada a comunidade poderá prevenir
desastres e tratar suas conseqüências de modo eficiente. Portanto,
para se conseguir um resultado eficaz é necessário unir forças da
comunidade com o Governo e organizar COMDECs em cada cidade
do Estado. Sem a mobilização social é impossível lutar contra as
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calamidades e evitar mortes. O trabalho realizado preventivamente
é o segredo para se obter êxito em situações de calamidade pública.

Peço o apoio dos Deputados para aprovar esta proposição em prol
da melhoria das ações de defesa civil no Estado.

- 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° 1.385/2004
Autoriza o Poder Executivo a: doar à Associação Brasileira

Comunitária para Prevenção do Abuso de Drogas - ABRAÇO - imóvel
que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Autoriza o Poder Executivo a doar à Associação Brasileira

Comunitária para Prevenção do Abuso de Drogas - ABRAÇO -, o
imóvel localizado na Avenida do Contorno, 4.777, no Bairro Serra, em
Belo Horizonte, devidamente registrado no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Belo Horizonte sob o n° 9.252, no livro 3M, à
folha 95.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se ao
funcionamento da Associação Brasileira Comunitária para Prevenção
do Abuso de Drogas - ABRAÇO.

Art. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo
de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do
art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2004.
Gustavo Valadares
Justificação: O imóvel de que trata esta lei já é utilizado pela

Associação Brasileira Comunitária para a Prevenção do Abuso de
Drogas - ABRAÇO -, sob o regime de concessão.

Essa importante entidade tem os objetivos da prevenção e do
combate ao uso das drogas e está hoje sob o comando do renomado
médico e político mineiro Sr. Elias Murad, que, há mais de 30 anos, se
encontra engajado na luta contra esse mal que assola o mundo
moderno e atualmente exerce importante função no Governo
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Estadual, à frente da Subsecretaria Antidrogas, vinculada à
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Esportes.

Apesar de já estar utilizando o imóvel que pretende a lei doar, a
entidade hoje não tem a garantia da propriedade do imóvel, isso
dificulta a sua plena utilização, com a construção de benfeitorias para
melhorar as condições de uso do local e conseqüentemente melhorar
o já muito importante serviço prestado pela Associação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.386/2004
Dispõe sobre a sinalização rodoviária de pontos de interesse

turístico existentes ao longo das estradas mineiras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo, através do Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -,
autorizado a firmar convênios visando à colocação de placas de
sinalização nas rodovias estaduais e municipais que informem sobre
os pontos turísticos e de lazer existentes em toda a sua extensão.

Art. 2 0 - Os pontos turísticos e de lazer a que se refere o art. 1° são
locais favoráveis ao ecoturismo, e à pesca esportiva, patrimônios
históricos, estâncias hidrominerais, praias fluviais, pousadas, hotéis e
demais pontos que facilitem a vida dos turistas.

Art. 30 - O Poder Executivo, regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias, enumerando os pontos turísticos e de lazer que deverão
ser sinalizados, bem como estabelecer os padrões das placas de
sinalização e a quantidade que cada rodovia poderá comportar.

Art. 40 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2004.
Gustavo Valadares
Justificação: Tem a proposição que ora apresento o objetivo de

facilitar o acesso dos turistas que visitam nosso Estado aos pontos de
interesse a esta atividade, de várias naturezas, como o ecoturismo, a
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pesca esportiva, patrimônio histórico, estâncias hidrominerais,
praias fluviais, pousadas, hotéis e demais pontos que facilitem a vida
dos turistas.

O turismo é uma grande fonte de renda e de emprego para o Estado
e para os municípios, que nos dias de hoje enfrentam difícil situação
financeira com a queda de arrecadação e as dívidas contraídas por
outros governantes.

A afixação das placas de sinalização possibilitará melhor
identificação dos pontos turísticos, em nossas estradas, aumentando
com isso seu movimento e possibilitando o aumento de divisas para o
Estado e os municípios.

Peço o apoio dos nobres colegas à aprovação desta proposição que
visa ao desenvolvimento da atividade turística no Estado.

- 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° 1.387/2004

Dispõe sobre a regulamentação dos serviços próprios de vigilância,
guardas-noturnos, seguranças particulares e profissionais autônomos
de segurança comunitária para guarda de ruas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS -, por meio

de órgão competente de sua estrutura, efetuará o registro de
entidades públicas ou privadas que mantêm serviço próprio de
vigilância, expedindo o competente certificado de autorização de
funcionamento.

Parágrafo único - São consideradas entidades privadas, para efeito
do registro de que trata o "caput" deste artigo, as indústrias, o
comércio, os condomínios, os estabelecimentos de ensino e de
serviços e afins.

Art. 2 0 - Para efetivação do registro, as entidades interessadas
deverão apresentar prova de existência de pessoa jurídica,
designação do responsável pelo pessoal da vigilância, plano completo
do uniforme, informação pormenorizada sobre as armas de
propriedade da entidade e comprovante de recolhimento das taxas
devidas.

§ 1° - Os requerimentos solicitando o registro tratado nos artigos
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anteriores serão subscritos pelos Prefeitos Municipais, quando se
tratar de Guarda Municipal, prevista no art. 144, § 8 0 , da Constituição
Federal, ou pelos representantes legais, quando se tratar de pessoa
jurídica.

§ 20 - Os profissionais autônomos de segurança comunitária para
guarda de rua deverão solicitar o seu registro em requerimento oficial,
assinado pelo requerente.

Art. 30 - Os certificados de registro terão validade anual, até 31 de
dezembro de cada ano e o pedido de renovação, salvo justo motivo,
deverá ser entregue na SEDS até o último dia do mês de fevereiro do
ano subseqüente ao do vencimento.

§ 1° - As entidades de guarda noturna particulares ficarão sob
controle do Delegado de Polícia titular do município.

Art. 40 - Os agentes prestadores de serviço de vigilância
credenciados pela SEDS receberão as seguintes denominações:

- Agente de Segurança Municipal;
II - Agente de Segurança Patrimonial;
III - Agente de Segurança Noturno;
IV - Agente de Segurança Comunitária para guarda de rua.
Art. 50 - Os requisitos mínimos para o registro de agentes

prestadores de serviço de vigilância são os seguintes:
- ser brasileiro;

II - ser maior de vinte e um anos;
III - ser alfabetizado;
IV - ter sido declarado apto em exame psicotécnico realizado em

clínica especializada, credenciada pela SEDS;
V - estar quite com o serviço militar;
VI - não possuir antecedentes criminais;
VII - possuir carteira profissional, para os que trabalham com

vínculo empregatício;
VIII - possuir comprovante de inscrição, para os autônomos, na

Prefeitura Municipal e no Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS -;

IX - comprovar domicílio.
Parágrafo único - As credenciais dos agentes prestadores de

serviços de vigilância deverão ser renovadas bienalmente, com
apresentação da documentação mencionada e de comprovante de
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participação e aproveitamento em curso de habilitação e manuseio
de armas de fogo, ministrado por clubes de tiro habilitados pelo
Exército Brasileiro, para os agentes que portarem armas de fogo em
serviço.

Art. 60 - O uniforme dos agentes prestadores de serviço de vigilância
não poderá dar margem a confusão ou ser assemelhado com os das
Forças Armadas ou da Polícia Militar.

Art. 7 0 - As normas de constituição e funcionamento das empresas
particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de
valores para os estabelecimentos financeiros são regidas pela Lei
Federal n°7.102, de 22 de junho de 1983, alterada pela Lei Federal n°
8.863, de 28 de março de 1994, ficando, ainda, tais atividades
obrigadas ao cumprimento do art. 38 do Decreto n° 89.056, de 24 de
novembro de 1983, alterado pelo Decreto n° 1.592, de 10 de agosto
de 1995.

Ad. 8° - O não-cumprimento das normas estabelecidas nesta lei
sujeitará as entidades e os prestadores do serviço de vigilância às
seguintes penalidades:

- advertência;
II - impedimento do exercício das atividades;
III - multa de 100 (cem) a 5.000 (cinco mil) UFEMGs;
IV - suspensão do registro;
V - cassação do registro.
Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2004.
Gustavo Valadares
Justificação: A proposição que ora se apresenta vem atender à

urgente necessidade de o Estado regulamentar as atividades de
segurança excluídas da legislação federal.

A Cada Magna pátria dispõe, em seu art. 144 e incisos, que
compete à União legislar sobre a competência dos órgãos de
segurança pública. Assim, a União baixa normas gerais de
organização, de efetivos e de material bélico, a exemplo da Lei
Federal n° 7.102, de 1983, alterada pela Lei Federal n° 8.863, de
1994. Esta "dispõe sobre segurança para estabelecimentos
financeiros e estabelece normas para a constituição e funcionamento
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das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de
transporte de valores".

Excluída a reserva de competência da União e os vetos aos § 5° e
6° da Lei Federal n° 8.863, de 1994, todos os demais poderes para
dispor sobre segurança cabem ao Estado, na forma do art. 25, § 1°,
da Constituição Federal, inclusive os de cadastramento, controle e
fiscalização.

Nos últimos tempos, muito se tem falado na instituição do
policiamento comunitário, porém o Governo não dispõe de recursos
nem de meios para sua implantação, o que torna oportuna a proposta
de legalização daquela atividade.

Isso posto, espero e conto com a análise atenta dos caros
parlamentares desta egrégia Casa do povo mineiro para a aprovação
desta proposição.

- 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° 1.388/2004
Dispõe sobre a apresentação, pelo Poder Executivo, de um plano

diretor de resíduos sólidos para o Estado de Minas Gerais e dá outras
providências correlatas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Poder Executivo apresentará, através da Secretaria de

Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD -
e de seus órgãos competentes, plano diretor de resíduos sólidos para
o Estado de Minas Gerais.

Art. 20 - O plano diretor referido no artigo anterior deverá
diagnosticar e propor soluções para os problemas existentes no
tocante à coleta, ao tratamento e à disposição final dos resíduos
sólidos de origens domiciliar, industrial e hospitalar.

Parágrafo único - O plano diretor de resíduos sólidos deverá
apresentar cenários para os próximos cinco, dez, quinze e vinte anos,
indicando as situações e os problemas prováveis e as soluções
indicadas, nesses intervalos de tempo.

Art. 30 - O plano diretor de resíduos sólidos deverá adotar, nas
análises e nas proposições, um enfoque regional e integrado,
priorizando parcerias com as Prefeituras Municipais, os consórcios
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intermunicipais e a iniciativa privada.
Parágrafo único - O plano diretor deverá identificar as

especificidades das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e do
Vale do Aço, tanto no diagnóstico quanto nas proposições.

Art. 40 - As propostas do plano diretor de resíduos sólidos deverão
ser discutidas em cada região administrativa com os Prefeitos, as
Câmaras Municipais e as entidades locais representativas da
sociedade.

Art. 50 - O plano diretor de resíduos sólidos deverá avaliar as atuais
tecnologias disponíveis para destinação final de resíduos domiciliares,
hospitalares e industriais, observando-se os aspectos técnicos,
econômico-financeiros e ambientais.

Parágrafo único - O plano diretor deverá avaliar, também, soluções
alternativas ou complementares, especialmente a coleta seletiva com
reciclagem e compostagem de resíduos orgânicos e a geração de gás
a partir do lixo.

Art. 6 0 - O plano diretor de resíduos sólidos deverá ser revisto a
cada cinco anos a partir de sua aprovação pelo Poder Legislativo,
cabendo ao Poder Executivo a apresentação dos projetos de revisão à
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em prazo hábil
para permitir a discussão e a deliberação sobre eles respeitando-se os
períodos referidos neste artigo, em processo legislativo padrão.

Parágrafo único - As propostas de revisão do plano diretor deverão
considerar o processo de geração de resíduos sólidos, os problemas
remanescentes e novos no que tange à sua coleta, tratamento e
disposição, bem como as inovações tecnológicas pertinentes ao
assunto, observados os aspectos mencionados no "caput" do ali. 50.

Ari. 70 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento
e suplementadas se necessário.

Ali. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2004.
Gustavo Valadares
Justificação: Um dos grandes problemas enfrentados nos dias atuais

pelas cidades, quer pequenas, quer médias, quer grandes, é a coleta,
o tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos urbanos. Essa
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situação é o resultado do crescente processo de urbanização e
concentração de atividades industriais e de serviços, é um problema
ambiental que se torna cada vez mais preocupante em todo o mundo.

No Estado de Minas Gerais, na grande maioria das cidades, os
resíduos urbanos domésticos, industriais e hospitalares são dispostos
de forma precária, sem controle nem as condições sanitárias mínimas,
gerando uma série de impactos ambientais como a contaminação dos
lençois freáticos, dos recursos hídricos superficiais e dos solos, além
de estimular a proliferação de vetores de doenças.

A elaboração de plano diretor propiciará a implementação de uma
política estadual para gerenciamento dos resíduos sólidos, abrindo
uma importante área de oportunidade empresarial, em que projetos
economicamente viáveis, ambientalmente adequados e sustentáveis
poderão ser realizados em parcerias com os Governos municipais e
Estadual, os consórcios intermunicipais e a iniciativa privada.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Gil Pereira.

- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.309/2003, nos termos do § 2 0 do
art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.38912004
Cria o Diploma de Reconhecimento do Mérito do Doador Solidário.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Diploma de Reconhecimento do Mérito do

Doador Solidário.
Parágrafo único - O Diploma de Reconhecimento do Mérito do

Doador Solidário será entregue às famílias dos doadores de órgãos.
Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento

e vinte dias contados da data de sua publicação.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2004.
Leonardo Quintão
Justificação: A doação de órgãos é um dos temas mais sérios das

políticas públicas de saúde. Portanto, acredita-se que deve ser
prioritário para o Estado incentivar e reconhecer a doação de órgãos.
Logo, é notória a importância do projeto em tela.

Pelos argumentos apresentados, solicita-se o apoio e sugestões dos
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demais Deputados.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 1.390/2004

Dispõe sobre os princípios das políticas públicas de incentivo à
doação de órgãos e tecidos e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As políticas públicas de incentivo à doação de órgãos e

tecidos obedecerão aos seguintes princípios:
- universalidade;

entidades responsáveis pela doação de
órgãos e tecidos realizarão, no mínimo, três campanhas educativas
por ano.

Parágrafo único - As campanhas deverão também ser direcionadas
às crianças da rede pública de ensino.

AI. 30 - As famílias dos doadores de órgãos são isentas das taxas
do Instituto Médico Legal.

AI. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

AI. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saladas Reuniões, 10 de fevereiro de 2004.
Leonardo Quintão
Justificação: A doação de órgãos é um dos temas mais sérios das

políticas públicas de saúde. Todavia, tal responsabilidade do Estado
sofre diversas críticas. Portanto, acredita-se que há a necessidade de
se estabelecerem diretrizes para as políticas públicas de doação de
órgãos.

Pelos argumentos apresentados, solicitam-se o apoio e as
sugestões dos demais Deputados.

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

II - celeridade;
III - isonomia;
IV - transparência;
V - cronologia.
AI. 20 - Os órgãos e as
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PROJETO DE LEI N° 1.391/2004

Dispõe sobre normas gerais de prevenção à encefalopatia
espongiforme bovina e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Autoriza o Poder Executivo a estabelecer políticas públicas

de prevenção à encefalopatia espongiforme bovina, observando, no
mínimo, as seguintes normas gerais, nos termos desta lei.

Art. 20 - E vedada a produção, a comercialização, a industrialização,
a importação, o empacotamento, a distribuição e o consumo de ração
bovina dotada de complementação ou suplementação protéica.

§ 1° - Ração bovina dotada de complementação ou suplementação
protéica é a que contém:

- carne;
II - ossos;
III - sangue;
IV - vísceras.
§ 2° - A inobservância do disposto no "caput" implicará a apreensão

da mercadoria e multa de R$1.000,00 (mil reais) por quilo de material
apreendido.

Art. 30 - Para detectar proteínas de origem animal em rações será
utilizada a metodologia da espectrometria de massa.

Art. 40 - E vedado utilizar os seguintes métodos de detecção de
proteínas de origem animal em rações:

- microscopia óptica;
II - ELISA;
III - PCR.
Art. 50 - Fica criado, na forma do regulamento, o Selo de Qualidade

da Ração Bovina, a ser concedido aos produtos isentos de
complementação ou suplementação protéica de origem animal.

Parágrafo único - O Selo de Qualidade da Ração Sovina deverá
certificar a origem e o processo de fabricação das rações junto ao
mercado consumidor.

Art. 60 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ad. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de fevereiro de 2004.
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Leonardo Quintão
Justificação: A encefalopatia espongiforme bovina, mais conhecida

como a doença da vaca louca, é uma epidemia que ameaça os
rebanhos de todo o mundo.

Conforme pesquisas, a principal causa de contaminação é a
ingestão de rações com suplementação protéica oriunda de ossos,
sangue e outras vísceras de animais.

Ora, Minas Gerais destaca-se como um dos principais produtores
agropecuários do País e deve primar pela qualidade de seu rebanho.
Portanto, é cediço a importância do projeto em tela.

De forma propedêutica, o projeto pretende elaborar normas gerais
que tanto evitem a contaminação do rebanho quanto estabeleçam
uma política de qualidade da ração utilizada em Minas Gerais, por
meio de três enfoques básicos. O primeiro é a vedação da utilização
da ração com proteína animal. O segundo é o estabelecimento de
critérios objetivos de detecção de proteína animal em ração bovina.
Para tal, utilizou-se de resultados de pesquisas da EMBRAPA, que
especificaram o melhor método de detecção de proteínas de origem
animal em rações, a espectrometria de massa, capaz de detectar a
presença de proteína animal em uma parte por bilhão na amostra
analisada, o que não ocorre com os outros métodos enumerados, que
são utilizados em países com incidência da doença da vaca louca. Por
fim, cria-se o Selo de Qualidade da Ração Bovina, que deverá
certificar a origem e o processo de fabricação das rações para
informar o mercado consumidor.

Pelos argumentos apresentados, solicita-se o apoio dos demais
Deputados a este projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.392/2004
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 desses que sejam menores de vinte e quatro anos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - O art. 60 da Lei Delegada n° 43, de 7 de junho de 2000,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 60 - Os militares estaduais, os servidores policiais civis e os
servidores da classe de Segurança Penitenciário em atividade vítimas
de acidente em serviço que ocasione aposentadoria por invalidez, nos
termos da lei previdenciária, receberão do Estado a quantia
equivalente a vinte vezes o valor da remuneração mensal percebida
na data do acidente, a título de indenização securitária, até o limite de
R$50.000,00 (cinqüenta mil reais).

§ 1 1 - As importâncias pagas serão deduzidas de qualquer
indenização que o Estado de Minas Gerais venha a desembolsar em
razão do acidente em serviço que causar a invalidez do militar e do
servidor a que se refere o "caput" deste artigo.

§ 20 - Os efeitos do disposto neste artigo retroagem a 21 de outubro
de 1999.".

Art. 20 - Acrescentem-se à Lei Delegada n° 43/2000, os seguintes
artigos, renumerando-se os artigos seguintes:

"Art. 70 - Aos dependentes legais dos militares estaduais, dos
servidores policiais civis e dos servidores de classe de Segurança
Penitenciário em atividade que venham a falecer em decorrência de
acidente em serviço, será concedida indenização, a título de
reparação de danos, em parcela única, por militar ou servidor.

§ 1 0 - As importâncias pagas serão deduzidas de qualquer
indenização que o Estado de Minas Gerais venha a desembolsar em
razão do acidente em serviço que causar a morte do militar e do
servidor a que se refere o "caput" deste artigo.

§ 20 - A indenização prevista neste artigo será deferida aos
dependentes na ordem de preferência estabelecida pela Lei n° 8.213,
de 24 de julho de 1991.

§ 30 - Para os efeitos deste artigo, considera-se acidente em serviço
o evento danoso verificado no desempenho das atividades funcionais
ou no estrito cumprimento do dever legal o qual resulte de causa
externa, imprevista ou fortuita, determinando, mediata ou
imediatamente, a morte do servidor.

§ 40 - Equiparam-se a acidente:
- a agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício de

suas atribuições;



321
II - a morte presumida pelo desaparecimento do servidor, quando

em serviço, assim declarada por decisão judicial.
Art. 80 - A indenização a ser paga na forma do artigo anterior, em

parcela única, corresponderá ao produto do montante total do valor da
remuneração fixa, percebida pelo militar ou servidor falecido no mês
anterior ao da ocorrência do óbito pelo número de anos
remanescentes até a data em que completaria sessenta e cinco anos
de vida.

§ 10 - Considera-se remuneração fixa, para os efeitos desta lei, as
seguintes rubricas:

- vencimento básico;
II - vantagem pessoal a título de adicional por tempo de serviço; e
III - vantagem pecuniária individual.
§ 2° - Em nenhuma hipótese o valor da indenização será inferior a

R$100.000,00 (cem mil reais).
Art. 9° - Até completarem vinte e quatro anos, os dependentes

diretos dos militares estaduais e dos servidores de que trata o art. 70

desta lei terão direito a bolsa-educação especial, a ser paga
mensalmente mediante depósito em conta bancária vinculada.

Parágrafo único - O valor de que trata o "caput" deste artigo será de
R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, por dependente, devendo ser
atualizado anualmente, sempre no mês de janeiro, adotando-se o
índice legalmente estipulado para o reajuste das mensalidades
escolares das instituições particulares de ensino.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
• Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de fevereiro de 2004.
Sargento Rodrigues
Justificação: Tal como se pretende fazer com as famílias dos

Auditores Fiscais do Trabalho que faleceram em Unaí - no estrito
cumprimento de suas funções públicas - e tal como ocorrido com as
famílias dos servidores federais da Base Espacial de Alcântara, MA,
de acordo com o disposto na Lei n° 10.821, de 2003, a União
reconheceu sua responsabilidade em relação às famílias dos
falecidos, indenizando-as como uma forma de reparar os danos
causados pela morte, havida no exercício da função pública que todos
esses servidores detinham.
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Cabe ao Estado de Minas Gerais, além de apurar com rigor a
ocorrência de mortes no desempenho de atividades de combate direto
à criminalidade, também assumir com ênfase a questão da
indenização das famílias pela morte em serviço de militares, de
policiais civis e de servidores da área de segurança penitenciária. Em
razão do reconhecimento dessa necessidade premente é que
pedimos o apoio dos nossos pares à aprovação deste projeto.

- 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° 1.393/2004
Declara de utilidade pública a Associação da Comunidade Negra de

Limeira do Oeste - ACONLO -, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação da

Comunidade Negra de Limeira do Oeste - ACONLO -, com sede
nesse município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ad. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de fevereiro de 2004.
Sargento Rodrigues
Justificação: A Associação da Comunidade Negra de Limeira do

Oeste - ACONLO -, fundada nesse município em 12/10/99, é uma
sociedade civil de caráter assistencial, que se volta para a valorização
cultural e social da comunidade negra da região.

Pelo que se depreende da documentação anexa, a entidade está em
pleno e regular funcionamento há cerca de quatro anos e oito meses,
sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não
remuneradas pelos cargos que ocupam. Por preencher os requisitos
dispostos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, esperamos o apoio dos nobres
pares para a aprovação do projeto apresentado.

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

PROJETO DE LEI N° 1.394/2004
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente dos Militares

Inativos Graduados da Aeronáutica - ABMIGAer.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Beneficente dos Militares Inativos Graduados da Aeronáutica -
ABMIGAer -, 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, 10 de fevereiro de 2004.
Sidinho do Ferrotaco
Justificação: A Associação Beneficente dos Militares Inativos

Graduados da Aeronáutica - ABMIGAer -, com sede nesta Capital,
está inscrita no CNPJ sob o n° 04.686.35210001-01. Fundada em
10/812001, tem ofertado inúmeros benefícios à comunidade.

As metas que norteiam a ação da Associação estão estampadas
nos dispositivos de seu Estatuto. Entre elas, pontuamos a efetivação
de atividades assistenciais, culturais, sociais e desportivas,
operacionalizando a concretização do bem comum lado a lado com as
atribuições do poder público estadual.

No aspecto formal, a entidade cumpre todos os requisitos
estipulados na Lei n° 12.972, de 27/7/98, seguindo-se, em anexo, toda
a respectiva documentação. No plano factual, ressaltemos que,
indubitavelmente, a entidade exerce papel de relevo na vida dos
militares aeronautas afastados da atividade.

A instituição visa principalmente à melhoria de vida da comunidade
filiada, fazendo crescer a proteção à família e aos valores
indispensáveis ao convívio humano.

Invoco e agradeço aos nobres pares a convergência de vontades na
aprovação deste projeto.

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

REQUERIMENTOS
Requerimento n° 2.207/2004, da Deputada Cecília Ferramenta,

solicitando seja formulado voto de congratulações com o Município de
Marliéria pelos 51 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.208/2004, da Deputada Cecilia Ferramenta,
solicitando seja formulado voto de congratulações com o Município de
Joanésia pelos 51 anos de sua emancipação.
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Requerimento n° 2.209/2004, da Deputada Cecília Ferramenta,

solicitando seja formulado voto de congratulações com o Município de
Braúnas pelos 51 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.210/2004, da Deputada Cecília Ferramenta,
solicitando seja formulado voto de congratulações com o Município de
lapu pelos 56 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.211/2004, da Deputada Cecília Ferramenta,
solicitando seja formulado voto de congratulações com o Município de
Bom Jesus do Galho pelos 61 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.212/2004, da Deputada Cecília Ferramenta,
solicitando seja formulado voto de congratulações com o Município de
Córrego Novo pelos 42 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.213/2004, da Deputada Cecília Ferramenta,
solicitando seja formulado voto de congratulações com o Município de
Dionisio pelos 56 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.214/2004, da Deputada Cecília Ferramenta,
solicitando seja formulado voto de congratulações com o Município de
Inhapim pelos 66 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.215/2004, da Deputada Cecília Ferramenta,
solicitando seja formulado voto de congratulações com o Município de
Belo Oriente pelos 93 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.216/2004, da Deputada Cecília Ferramenta,
solicitando seja formulado voto de congratulações com o Município de
Açucena pelos 61 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.217/2004, da Deputada Cecília Ferramenta,
solicitando seja formulado voto de congratulações com o Município de
Ipatinga pelos 40 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.218/2004, da Deputada Cecília Ferramenta,
solicitando seja formulado voto de congratulações com o Município de
Ipaba pelos 12 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.219/2004, da Deputada Cecília Ferramenta,
solicitando seja formulado voto de congratulações com o Município de
Eugenópolis pelos 13 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.220/2004, da Deputada Cecília Ferramenta,
solicitando seja formulado voto de congratulações com o Município de
Antônio Dias pelos 93 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.221/2004, da Deputada Cecília Ferramenta,
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solicitando seja formulado voto de congratulações com o Município
de Bom Despacho pelos 93 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.222/2004, da Deputada Cecília Ferramenta,
solicitando seja formulado voto de congratulações com o Município de
Caratinga pelos 14 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.223/2004, da Deputada Cecília Ferramenta,
solicitando seja formulado voto de congratulações com o Município de
Entre-Folhas pelos 12 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.22412004, da Deputada Cecília Ferramenta,
solicitando seja formulado voto de congratulações com o Município de
Luz pelos 81 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.225/2004, da Deputada Cecília Ferramenta,
solicitando seja formulado voto de congratulações com o Município de
Jaguaraçu pelos 51 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.226/2004, da Deputada Cecília Ferramenta,
solicitando seja formulado voto de congratulações com o Município de
Mesquita pelos 81 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.227/2004, da Deputada Cecília Ferramenta,
solicitando seja formulado voto de congratulações com o Município de
Aimorés pelos 88 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.228/2004, da Deputada Cecília Ferramenta,
solicitando seja formulado voto de congratulações com o Município de
Ferros pelos 20 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.229/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando
seja formulado voto de congratulações com o Município de Santo
Hipólito pelos 41 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.23012004, do Deputado Doutor Viana, solicitando
seja formulado voto de congratulações com o Município de Datas
pelos 41 anos de sua emancipação.

Requerimento n°2.231/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando
seja formulado voto de congratulações com o Município de lngaí pelos
41 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.23212004, do Deputado Doutor Viana, solicitando
seja formulado voto de congratulações com o Município de Inimutaba
pelos 41 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.233/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando
seja formulado voto de congratulações com o Município de Augusto
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de Lima pelos 41 anos de sua emancipação.
Requerimento n° 2.234/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando

seja formulado voto de congratulações com o Município de Três
Marias pelos 41 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.235/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando
seja formulado voto de congratulações com o Município de Joaquim
Felício pelos 41 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.236/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando
seja formulado voto de congratulações com o Município de Morro da
Garça pelos 41 anos de sua emancipação.

Requerimento n° 2.237/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando
seja formulado voto de congratulações com o Município de Monjolos
pelos 41 anos de sua emancipação. (- Distribuídos à Comissão de
Assuntos Municipais.)

Requerimento n° 2.238/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando
seja formulada manifestação de aplauso com o jornal "Estado de
Minas" pelo transcurso do 760 aniversário de sua fundação. (- A
Comissão de Transporte.)

Requerimento n° 2.239/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando
seja formulado voto de congratulações como Município de Nova Lima
pelos 113 anos de sua emancipação.(- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

Requerimento n° 2.240/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando
seja formulada manifestação de aplauso com a FEDERAMINAS pelo
transcurso do 500 aniversário de sua fundação. (- A Comissão de
Turismo.)

Requerimento n° 2.241/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando
seja formulado voto de congratulações com o Município de Presidente
Juscelino pelos 41 anos de sua emancipação.(- A Comissão de
Assuntos Municipais.)

N° 2.242/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Inconfidentes
pelos 41 anos de sua emancipação.

N° 2.243/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Conceição das
Pedras pelos 41 anos de sua emancipação.

N° 2.244/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
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formulado voto de congratulações com o Município de Turvolândia
pelos 41 anos de sua emancipação.

N° 2.245/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de São Sebastião
da Bela Vista pelos 41 anos de sua emancipação.

N° 2.246/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Senador José
Bento pelos 41 anos de sua emancipação.

N° 2.247/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Venceslau Brás
pelos 41 anos de sua emancipação.

N° 2.248/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de São Tomé das
Letras pelos 41 anos de sua emancipação.

N° 2.249/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Andradas pelos
114 anos de sua emancipação.

N° 2.250/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Monte Sião
pelos 155 anos de sua emancipação.

N° 2.251/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Ouro Fino pelos
255 anos de sua emancipação.

N° 2.252/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Caldas pelos
191 anos de sua emancipação.

N° 2.253/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de São João da
Mata pelos 41 anos de sua emancipação.(-Distribuídos à Comissão de
Assuntos Municipais.)

N° 2.254/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Secretaria da Saúde pelo
recebimento do Prêmio Excelência em Gestão Pública, concedido à
HEMOMINAS. (- A Comissão de Saúde.)

N° 2.255/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Major BM Pedro Alvarenga
por sua posse como Comandante da 4a Companhia Independente de
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Bombeiros Militar, em Varginha. (- À Comissão de Segurança
Pública.)

N° 2.256/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o jornal "Hoje em Dia" pela
conquista do Prêmio Brazilianonline Award-2003. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 2.257/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Comando do 24 1 Batalhão da
Polícia Militar, em Varginha, pelos relevantes serviços prestados à
região sul-mineira.

N° 2.258/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Ten.-Cel. PM Fernado
Cantarino por sua posse como Comandante do 240 Batalhão da
Polícia Militar, em Varginha. (- Distribuídos à Comissão de Segurança
Pública.)

N° 2.259/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Alexandre Coutinho
Pagliarini pelo lançamento do livro "Constituição e Direito
Internacional: Cedências Possíveis no Brasil e no Mundo
Globalizado". (- A Comissão de Educação.)

N° 2.260/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a nova diretoria da Associação
dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais - AFFEMG. (- A
Comissão de Administração Pública.)

N° 2.261/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a 32 a Superintendência
Regional de Ensino em Pouso Alegre pelo transcurso do 15° ano de
sua instalação.(- A Comissão de Educação.)

N° 2.262/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com as novas diretorias do
Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, do Sindicato dos
Economistas de Minas Gerais e da Sociedade dos Economistas de
Minas Gerais.(- A Comissão do Trabalho.)

N° 2.263/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Primeira Igreja Batista de
Três Corações pelo transcurso do seu jubileu de prata.

N° 2.264/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
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formulado voto de congratulações com a 32 a Superintendência
Regional de Ensino em Pouso Alegre pelo excelente trabalho de
capacitação dos professores de Educação Física dessa
Superintendência.(- Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 2.265/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a nova diretoria do Conselho
Estadual da Mulher.(- A Comissão de Direitos Humanos.)

N° 2.266/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Dom Serafim Fernandes de
Araújo pelo trabalho pastoral realizado nos 17 anos de atuação como
Arcebispo de Belo Horizonte.

N° 2.267/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Dom Walmor Oliveira de
Azevedo pela indicação ao posto de Arcebispo de Belo Horizonte. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 2.268/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Coordenador-Geral do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - com vistas à recuperação do
viaduto Vila Rica, na BR-040. (- A Comissão de Transporte.)

N° 2.269/2004, do Deputado Chico Simões, solicitando , seja
formulado voto de congratulações com o Município de Coronel
Fabriciano pelos 55 anos de sua emancipação. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)

N° 2.270/2004, do Deputado Chico Simões, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Pe. José Cândido Barbosa,
pároco de Coronel Fabriciano, pelo transcurso do 50° aniversário de
sua ordenação. (- A Comissão de Educação.)

N° 2.271/2004, do Deputado Chico Simões, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Rádio CBN de Belo Horizonte
pelos dez anos de funcionamento nesta Capital. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 2.272/2004, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
encaminhado ao Secretário de Planejamento pedido de informação a
respeito de veículos oficiais da administração direta do Estado. (- À
Mesa da Assembléia.)

N° 2.273/2004, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe do DNIT - ea UNIT com vistas a que sejam
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restauradas as muretas de proteção da ponte sobre o rio das
Velhas entre os Municípios de Corinto e Augusto de Lima.
N° 2.274/2004, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja

formulado apelo ao Ministro dos Transportes com vistas a que sejam
restauradas as muretas de proteção da ponte sobre o rio das Velhas
entre os Municípios de Corinto e Augusto de Lima.

N° 2.275/2004, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Jornalistas
Profissionais de Minas Gerais pela comemoração do dia do Jornalista.

N° 2.276/2004, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Centro de Cronistas Políticos
e Parlamentares de Minas Gerais pela comemoração do Dia do
Jornalista. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 2.277/2004, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Dom Walmor Oliveira de
Azevedo por sua nomeação para Arcebispo da Arquidiocese de Belo
Horizonte. (- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se ao Requerimento n°
2.26712004, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 2.278/2004, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Presidente da Fundação HEMOMINAS pelo recebimento do Prêmio
Nacional de Gestão Pública do Governo Federal Categoria Saúde.

N° 2.279/2004, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Coordenador do Hemocentro Regional de Governador Valadares pelo
recebimento do Prêmio Nacional de Gestão Pública do Governo
Federal Categoria Saúde. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

N° 2.280/2004, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr.
Lincoln Birro Neto por sua posse corno Presidente da Associação
Comercial de Governador Valadares. (- A Comissão de Turismo.)

N° 2.281/2004, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Major
Elcimar Almeida de Paula por sua posse como Subcornandante do 60
Batalhão da PMMG em Governador Valadares. (- A Comissão de
Segurança Pública.)
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N° 2.282/2004, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja

encaminhado ao Presidente da FUNED pedido de informações acerca
do funcionamento dessa fundação. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Ricardo Duarte (3) e Dalmo Ribeiro Silva.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Meio Ambiente, de Direitos Humanos, de Saúde, de Educação, de
Segurança Pública e de Fiscalização Financeira e da Deputada Maria
Olívia.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes.
A Deputada Jô Moraes - Caros Deputados, queridas Deputadas,

trabalhadores e trabalhadoras desta Casa, ontem, foi aprovada aqui
uma Comissão Especial que apreciará os nomes indicados para o
Conselho Estadual de Educação, preenchendo-se algumas vagas.
Entro hoje com requerimento para que sejam anexados à mensagem
enviada pelo Governador os currículos dos indicados.

Está na hora de esta Casa enfrentar os graves problemas, tanto da
contradição das suas funções quanto da composição do Conselho
Estadual de Educação. Ao longo desse último período, assistimos a
várias denúncias de irregularidades. Em 2001, o ilustre ex-Reitor da
UFMG e grande emérito defensor da educação, Prof. Aluísio Pimenta,
entrou com uma ação na justiça para apurar irregularidades. Essa foi
apenas uma parte do iceberg". Nos últimos tempos, o Conselho
Estadual de Educação acumulou um processo de regulamentação
contraditória com a legislação federal aprovada, indicada pelo
Ministério da Educação, pela LDO e uma grande presença de donos
de escolas no Conselho.

Para mim, sem dúvida, a contradição começa quando o art. 206, ao
definir as competências do Conselho Estadual de Educação, diz que a
ele compete baixar normas disciplinares dos sistemas estadual e
municipal de ensino. No regulamento do Conselho Estadual de
Educação, está previsto contraditoriamente ao que diz a Constituição
Estadual, ou seja, que cabe ao Conselho Estadual de Educação, em
relação ao ensino superior, manifestar-se sobre a autorização e o
funcionamento de universidade e estabelecimentos de ensino
agrupados ou isolados.
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Começa aí a primeira contradição. O regulamento do Conselho

Estadual de Educação dá-lhe uma competência que contradiz a
Constituição Estadual e a normatização de 1997, ou seja, o Decreto n°
2.306, de 19/8/97. O seu art. 11 diz o seguinte: "A criação de cursos
superiores de graduação ou a incorporação de cursos já existentes e
em funcionamento fora da sede" - ou seja, em localidades distintas
das definidas no ato do seu credenciamento, por universidades
integrantes do sistema federal de ensino - "depende de autorização
prévia do Ministério da Educação, ouvido o Conselho Nacional de
Educação.".

Caros Deputados e Deputadas, vejam que, ao longo desse último
período, do Conselho Estadual de Educação surgiu uma série de
autorizações de funcionamento de escolas particulares, em confronto
com o que estabelece a legislação federal e a própria Constituição
Estadual em seu art. 206.

Essa é a razão de estar pedindo, por meio de requerimento, o
"curriculum vitae" dos nomes que serão apreciados nesta Casa. O
Conselho Estadual de Educação, em nosso Estado, é uma instituição
acima de qualquer outra. Trata-se de um ente à parte, que não é
fiscalizado, ou controlado, ou coordenado por ninguém. A Assembléia
Legislativa não tem competência para fiscalizar ou para questionar o
funcionamento do Conselho Estadual de Educação.

Chegou-se ao ponto de haver uma incoerência na nomeação de
dois membros do Conselho Estadual de Educação recentemente. Por
integrarem o Conselho anterior, evidentemente, terminado o prazo da
vigência da sua indicação, ao serem nomeados, interpretaram que
não era necessário virem aqui para serem argüidos pela Assembléia
Legislativa, a fim de serem aprovados os seus nomes. Devido a uma
interpretação subjetiva, dois novos Conselheiros foram nomeados,
sem que esta Casa cumprisse com a sua obrigação, como está
fazendo agora. Concedo aparte à cara Deputada Maria José
l-laueisen, pessoa que defende como poucas a educação pública e
privada de boa qualidade neste País.

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte) - Prezada Deputada
Jô Moraes, parabenizo-a por ter trazido a esta Casa um problema que
constantemente me preocupou. Sempre pensei ser estranha a
maneira com que apenas referendamos, nesta Casa, os nomes
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enviados pelo Palácio da Liberdade. Digo que referendamos
porque, se há uma vaga, enviam o nome de apenas um candidato.
Como poderíamos questionar um candidato e dizer que não preenche
os requisitos para a indicação? Essa situação causa-nos muito
constrangimento.

V. Exa. falou da necessidade do currículo.
Quando sabatinamos os Conselheiros do Conselho Estadual de

Educação, analisamos seus currículos, que não mostram nada ou
mostram, às vezes, muita coisa bonita e boa, o que não vimos na
realidade. Participei de reuniões especiais para sabatinar
Conselheiros ou futuros Conselheiros. Muitas vezes eu estava lá para
aprender com eles. Não podemos dizer que todos os que vieram não
preenchiam os requisitos nem tinham competência. Muitos me
enriqueceram com o que disseram. As vezes, minha pergunta era
para eu aprender um pouco mais, mas houve situações de
constrangimento. Quando formulei pergunta a um candidato, lembro-
me de que me respondeu: "devolvo a pergunta para a Deputada". E
eu lhe disse: "não estou sendo sabatinada". Passava a questão para o
seguinte, e a resposta vinha, em determinados casos, de maneira
fluente, satisfatória. Precisamos pensar em um projeto de lei que
proponha que, na hipótese da existência de uma vaga para
Conselheiro, haja no mínimo três candidatos. Haveria uma disputa
saudável e democrática. Com certeza, teríamos condições de
escolher o melhor entre os três, sem o constrangimento de falar: "o
senhor não serve porque não disse nada".

Portanto, lamento o fato de o Conselho de Educação, na maioria dos
casos, servir às escolas particulares. Como disse a nobre Deputada
no início da sua fala, somos defensoras das escolas públicas e
privadas de qualidade, que ensinam e educam. Vale a pena existirem
instituições desse tipo. Estão surgindo muitas escolas por todos os
lados, especialmente as de 30 grau, caracterizando uma situação em
que as pessoas não possuem mentalidade superior para entender o
que deve ser ensinado. Parabenizo V. Exa. por seu pronunciamento.
Devemos enfrentar mais essa luta.

A Deputada Jô Moraes - Obrigada, Deputada Maria José Haueisen.
Tenho a certeza de que V. Exa. se incorporará ao esforço que esta
Assembléia tem de fazer, em primeiro lugar, para adequar a legislação
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estadual à federal e, em segundo lugar, para assegurar o processo
democrático de indicações, como é feito no Conselho Federal de
Educação. V. Exa. lembrou bem, é enviada uma lista tríplice. Aqui é
um. E que condições temos para questionar e abrir possibilidades de
escolha? Em terceiro lugar, gostaria de lembrar que sou defensora
ímpar da educação pública. Considero que investimento nessa área
não é despesa administrativa para o Governo, educação é
investimento. Os países que se desenvolveram, como os socialistas,
sempre valorizaram a educação e a cultura, mas quero dar exemplos
de países capitalistas como o Japão no pós-guerra, que, para elevar o
nível do seu desenvolvimento industrial e tecnológico, investiu
maciçamente na educação. Por isso, defendendo a universidade e a
educação públicas, considero que o ensino privado seja uma
necessidade decorrente das debilidades da rede pública. Sabemos
que essa educação complementar não deve ser execrada em
qualquer hipótese. Ela é hoje uma necessidade para complementar a
defasagem da rede pública. Agora, tenhamos limites nesse processo!
A questão da qualidade de ensino é fundamental. Não podemos criar
escolas na mesma proporção que abrimos supermercados, sem
critérios e definições, apenas com direito à localização.

E nesse sentido que temos que fazer a discussão do papel do
Conselho Estadual de Educação. Por quê? Entre as competências do
Conselho estão: baixar normas disciplinadoras dos sistemas estadual
e municipal, interpretar a legislação de ensino, autorizar e
supervisionar o funcionamento do ensino particular e avaliar sua
qualidade. Digo aos Deputados e às Deputadas que a quase
totalidade dos nomes indicados vêm da rede privada. Há nomes
importantes, como os que vamos apreciar aqui. Um exemplo é o ex-
Reitor da UFMG, Prof. Cid Veloso, um grande nome, uma inteligência
que muito contribuiu com a UFMG e que ainda contribui. Sem dúvida,
uma qualidade superior na sua elaboração. Mas a maioria dos nomes
são do ensino privado. Como um Conselho majoritariamente
representado por donos de escolas privadas vai fiscalizar o ensino
privado? E preciso compreendermos que tem que haver um equilíbrio
nesse processo até para assegurar lisura.

Não vou acrescentar hoje, mas me foram passadas várias
irregularidades, inclusive nesse processo do Conselho Estadual de

MO
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Educação. Não me refiro apenas ao Conselho na etapa presente,
mas também no Governo anterior. A alocação de recursos vindos do
Governo Federal para a (JEMG foi deslocada para universidades
públicas, para o ensino da rede privada, para centros universitários da
rede privada. E preciso que tenhamos a coragem de enfrentar aquilo
que ao longo desses anos não pudemos e não tivemos condições de
enfrentar. Que esta Casa aproveite, na oportunidade que tem para
apreciação, em uma Comissão Especial, de sete nomes, muitos deles
do ensino privado, muitos com qualificação, para rever a legislação,
adequar os processos de indicação e, sobretudo, cobrar que o
Conselho Estadual da Educação seja um órgão normatizador e
fiscalizador da educação, que assegure qualidade e não seja utilizado
como instrumento para compartilhar vantagens com essa ou aquela
universidade. Defendo a universidade pública e a universidade privada
de boa qualidade. Com esse compromisso vamos voltar a tratar desse
problema.

2a Parte (Ordem do Dia)
i a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

Presidência passa à T Parte da reunião, com 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.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Fiscalização Financeira - rejeição, na P Reunião Ordinária da 2
Sessão Legislativa Ordinária da 5 Legislatura, do Requerimento n°
2.082/2003, da Comissão de Administração Pública; de Saúde -
aprovação, na P Reunião Extraordinária da 2 a Sessão Legislativa
Ordinária da 15 Legislatura, dos Projetos de Lei n os 1.110/2003, do
Deputado Mauri Torres, 1.179/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, e
dos Requerimentos n

o
s 2.050/2003, da Deputada Maria Tereza Lara e

do Deputado Ricardo Duarte, 2.069/2003, do Deputado Fahim Sawan,
e 2.06412003, da Deputada Marília Campos; de Educação -
aprovação, na P Reunião Extraordinária da 2 Sessão Legislativa
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Ordinária da 158 Legislatura, do Projeto de Lei n° 1.229/2003, da
Deputada Maria Olívia, e dos Requerimentos n os 2.109/2003, do
Deputado Domingos Sávio, 2.110/2003, do Deputado Doutor Viana,
2.113/2003, do Deputado Paulo Cesar, e 2.129/2003, da Deputada
Ana Maria Resende; de Direitos Humanos - aprovação, na 18 Reunião
Ordinária da 28 Sessão Legislativa Ordinária da 158 Legislatura, do
Projeto de Lei n° 1.195/2003, da Deputada Jô Moraes; de Meio
Ambiente - aprovação, na 18 Reunião Ordinária da 28 Sessão
Legislativa Ordinária da 158 Legislatura, do Projeto de Lei n°
1.248/2003, do Deputado Domingos Sávio; e de Segurança Pública -
aprovação, na i 8 Reunião Ordinária da 28 Sessão Legislativa
Ordinária da 158 Legislatura, dos Requerimentos n os 2.124/2003, da
Comissão de Direitos Humanos, 2.106 e 2.133 a 2.137/2003, do
Deputado Célio Moreira (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 Ricardo Duarte (2), solicitando a retirada de tramitação dos
Projetos de Lei n°5 1.095 e 1.226/2003 (Arquivem-se os projetos.), e,
nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a inclusão
em Ordem do Dia do Projeto de Lei n° 99/2003.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ricardo Duarte,

solicitando seja o Projeto de Lei n° 1.337/2003, que institui e estrutura
as carreiras do Sistema Estadual de Saúde de Minas Gerais,
distribuído à Comissão de Saúde. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento n° 1.511/2003, da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, solicitando ao Diretor-Geral do DER-MO o
encaminhamento a esta Casa de cópia dos documentos que
especifica, referentes aos consórcios para a construção da BR-381, a
planilha oficial de preços do DER, além de outras 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.
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Oficie-se.

Requerimento n° 1.619/2003, da Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, solicitando ao Presidente da COPASA
informações sobre as condições de funcionamento e ações de
monitoramento das barragens citadas no Relatório Final da CPI das
Barragens, realizada nesta Casa, no ano de 2000. 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° 1.619/2003 com a Emenda n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 1.624/2003, da Comissão de Transporte,
solicitando ao Diretor-Geral do DER-MO cópia de todos os contratos
assinados com empresas para construção e manutenção de balanças
de pesagem nas rodovias do Estado. 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° 1.648/2003, da Comissão de Transporte,
solicitando ao Diretor-Geral do DER-MO informação sobre o número
de residências desse Departamento no Estado e quanto custa aos
cofres públicos cada uma delas, especificando o valor das despesas,
mês a mês, do ano de 2002 até setembro de 2003. 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° 1.648/2003 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 1.661/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura
Mineira, solicitando à Superintendência de Vigilância Sanitária do
Estado e ao Procon-MG o encaminhamento a esta Comissão do
resultado dos laudos laboratoriais relativos a análises da qualidade de
pó de café produzido e comercializado em Minas Gerais. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda n°
1, que apresenta. Em votação o requerimento, salvo emenda. As
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Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação a Emenda n° 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.). Aprovada. Fica, portanto, aprovado o
Requerimento n° 1.661/2003 com a Emenda n° 1. Oficie-se.

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 26, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada nesta edição). Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 456/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em
tela tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação
Desportiva e Cultural de Capoeira Quilombo do Queimado, com sede
no Município de Ipatinga.

Após sua publicação, a matéria foi encaminhada a este órgão
colegiado a fim ser examinada preliminarmente quanto a seus
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelece o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com a documentação que se fez anexar ao projeto, a

Associação referida é entidade civil dotada de personalidade jurídica,
sem fins lucrativos e que se encontra em funcionamento no Estado há
mais de dois anos. Além disso, os membros de sua diretoria, de
reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercício
específico de suas funções.

Em consonância com tais diretrizes, o art. 51 do estatuto da
entidade, alterado, estabelece que os diretores não podem perceber
remuneração, enquanto o art. 52 prevê, sendo ela extinta, a doação
de seus bens a estabelecimento congênere, registrado no Conselho
Nacional de Assistência Social.
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Dessa forma, estão atendidas as exigências elencadas no art. 1°

da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre a matéria, para que a
entidade em tela possa receber o pretendido título declaratório de
utilidade pública.

Apenas para acrescentar a sigla que integra o seu nome,
apresentamos emenda ao art. 1 0 da proposição.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 456/2003 com a
Emenda n° 1, apresentada a seguir.

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

e Cultural de Capoeira Quilombo do Queimado - ADCCQQ -, com
sede no Município de Ipatinga.".

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Ermano

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

1.204/2003
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Dilzon Meio, objetiva seja

declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do
Ribeirão do Onça, com sede no Município de Campos Gerais.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a este colegiado para deliberação conclusiva, nos
termos do disposto no art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade mencionada no relatório assume o compromisso de

cumprir sua função social, em obediência aos objetivos fixados em
seu estatuto.
• Ao promover um largo espectro de ações que objetivam o
desenvolvimento, a consolidação e a expansão das atividades
agropecuárias, produz resultados mensuráveis, de que a sociedade se
beneficia.

rs
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Nas áreas comerciais, técnicas e científicas interage
regionalmente, buscando a evolução econômica e social das
comunidades.

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

1.204/2003.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Doutor Viana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.249/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Milton, o Projeto de Lei n° 1.249/2003
tem como objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Sem
Tetos de Conselheiro Lafaiete, com sede nesse município.

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada a este colegiado,
ao qual compete proceder ao exame preliminar da matéria, conforme
dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento interno.

Fundamentação
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo Projeto de Lei

n° 1.249/2003 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de
27/7/98, especialmente em seu art. 1°.

Analisando os autos do processo, verificamos a observância de tais
normas e, particularmente, no art. 19 do estatuto da referida entidade,
que os membros de sua diretoria não serão remunerados, enquanto o
art. 35 determina que, sendo ela dissolvida, seu patrimônio reverterá
em favor de entidades congêneres, de fins filantrópicos e com
personalidade jurídica.

Desse modo, não encontramos óbice à tramitação da matéria, mas
cumpre-nos emendá-la para acrescentar a sigla que integra o nome
da Associação.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.249/2003 com a Emenda n° 1,
apresentada a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:

rÀ
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"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Sem Tetos de Conselheiro Lafaiete - ASTCOL -, com sede nesse
município.".

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Maria

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

1.255/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Miguel Madini, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Comunidade Mãe
Rainha, com sede no Município de Bom Despacho.

Publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
no cumprimento do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão atende ao disposto na Lei n° 12.972, de

27/7/98, que disciplina o processo declaratório de utilidade pública.
Tem personalidade jurídica e funciona há mais de dois anos. Seus
dirigentes são pessoas idôneas e não percebem remuneração,
conforme atesta autoridade competente e exige o art. 15 do estatuto
da entidade.

Além da observância desses requisitos legais, foi estabelecido no
art. 40, § 20 , desse estatuto que, no caso de dissolução, seu
patrimônio será doado à instituição beneficente.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.255/2003.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Ermano

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

1.264/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em questão
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tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação
Rural dos Moradores do Vai-Quem-Quer, com sede no Município de
Frei Gaspar.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, foi a
proposição publicada no diário oficial, em 27/11/2003, e, a seguir,
encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem
preliminarmente os seus aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Examinada a documentação que instrui os autos do processo,

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

Na oportunidade, verificamos ainda que o art. 17, § 2 0, do estatuto
da entidade dispõe que as atividades dos dirigentes e conselheiros,
bem como as dos sócios, serão gratuitas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e o seu
art. 32 determina que, em caso de dissolução da entidade, o
patrimônio remanescente será destinado a uma instituição congênere,
legalmente constituída e com registro no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre o processo
declaratório de utilidade pública, não havendo, assim, óbice à
tramitação do referido projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.264/2003.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2004.
Bonifácio Mourão Presidente e relator - Gustavo Valadares - Maria

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

1.275/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Olinto Godinho, o projeto de lei em questão

tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Corporação

kA
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Musical São Sebastião de Cláudio Manoel, com sede no Município
de Mariana.

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

Fundamentação
Examinada a documentação que instrui os autos do processo,

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

Na oportunidade, verificamos ainda que o art. 80 do estatuto da
entidade dispõe que as atividades dos dirigentes e conselheiros não
serão remuneradas; e o seu art. 52 determina que, em caso de
dissolução da entidade, o patrimônio remanescente será destinado a
uma instituição congênere.

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre o processo
declaratório de utilidade pública, não havendo, assim, óbice à
tramitação do referido projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.275/2003.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

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

1.287/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.287/2003, do Deputado Luiz Fernando Faria,

objetiva declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Centro
Infantil Alvorada, com sede no Município de Sabará.

Publicada no "Diário do Legislativo", vem a matéria a esta Comissão
para que seja examinada preliminarmente, nos termos do disposto no
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

rs



344

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.

Pela análise da documentação que instrui os autos do processo,
constata-se o atendimento às exigências mencionadas. Verificamos,
ainda, que o art. 27 do estatuto da entidade prevê que as atividades
dos diretores e conselheiros serão gratuitas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucro, bonificação ou vantagem. E também, no art. 31,
que, em caso de dissolução da Creche, os bens remanescentes serão
destinados a outra instituição congênere.

Sendo assim, não vislumbramos óbice à tramitação do projeto.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do Projeto de Lei n° 1.287/2003.

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Maria Tereza Lara -

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

1.288/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem

por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro Alto São Francisco e
Adjacências, com sede no Município de Iguatama.

A proposição foi publicada em 6/12/2003 e, a seguir, encaminhada a
esta Comissão a fim de ser examinada, preliminarmente, nos termos
do disposto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis constituídas ou em

funcionamento no Estado de Minas Gerais podem ser declaradas de
utilidade pública estão enunciados no art. 1° da Lei n° 12.972, de
27/7198, a saber: devem elas possuir personalidade jurídica, estar em
funcionamento há mais de dois anos, e seus diretores, de reconhecida
idoneidade, não podem ser remunerados pelo exercício de seus
cargos.
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A vista da documentação anexada ao projeto, verifica-se o

atendimento a tais requisitos e também, no arts. 17 e 18 do estatuto
da entidade, que seus diretores não serão remunerados em razão do
trabalho ali desenvolvido, sendo-lhes, ainda, vedado o recebimento de
lucros, bonificações ou vantagens , enquanto o art. 40 determina que,
em caso de dissolução da Associação, seus bens serão destinados a
outra entidade congênere, localizada no município.

Portanto, não vislumbramos óbice à tramitação da matéria.
Conclusão

Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.288/2003.

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Maria

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

1.32012003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Mauri Torres, por meio do projeto de lei em tela, tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Rotary CIub de João
Monlevade, com sede nesse município.

Após a sua publicação, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O reconhecimento de utilidade pública, objetivado no projeto de lei

sob comento, sujeita-se às normas estabelecidas pela Lei n° 12.972,
de 2717198, enunciadas em seu art. 1°.

Analisando a documentação anexada ao processo, verificamos, na
Seção 4 do art. III do estatuto da entidade, que ela não remunera nem
concede vantagens ou benefícios a seus dirigentes e a sócios de
qualquer categoria, comprovando que a entidade serve
desinteressadamente à sociedade; enquanto a Seção 5 do citado
artigo estabelece que, em caso de extinção da instituição, todos os
seus bens serão destinados a outra instituição congênere.

Satisfeitos os requisitos que disciplinam a matéria, não encontramos
óbice a sua tramitação na Casa.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.32012003.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Maria

Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°99/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n°
99/2003 cria o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza
e dá outras providências.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
com as Emendas n

o
s 1 a 6, que apresentou. Em seguida, a Comissão

do Trabalho, da Previdência e da Ação Social opinou pela aprovação
do projeto com as Emendas n°5 1 a 4 e 6, da Comissão anterior, com
as Emendas n

o
s 7 e 8, que apresentou, e pela rejeição da Emenda n°

5. A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial opinou pela
aprovação da matéria com as modificações propostas pela Comissão
anterior.

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer.
Fundamentação

A proposição em exame cria o Fundo Estadual de Combate e
Erradicação da Pobreza, com o objetivo de viabilizar à população do
Estado o acesso a níveis dignos de subsistência. Os recursos serão
aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação,
saúde, reforço da renda familiar e em outros programas de relevante
interesse social voltados para a melhoria da qualidade de vida da
população.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
apresentou uma análise bastante abrangente da matéria em seu
parecer, apresentando dados significativos sobre a grave situação de
desigualdade social existente no Brasil e em Minas Gerais. O
argumento principal é de que os índices alarmantes de pobreza
existentes estão intimamente ligados à má distribuição da renda no
País e que o enfrentamento do problema, pelo Estado, exige a adoção
de políticas redistributivas. De acordo com uma estimativa do Instituto
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Cidadania (2001), responsável pela publicação do Projeto Fome
Zero, 27,8% (44 milhões) da população brasileira é indigente, ou seja,
essas pessoas *recebem menos de R$ 80,00 por mês. Os dados
governamentais oficiais, produzidos pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada - IPEA - (Barros "et alii", 2000), estimam que o
País possui 22 milhões de indigentes e 53 milhões de pobres
(respectivamente 14% e 34% do total da população).

Fundo, de acordo com a Lei Complementar n° 27, de 18/1/93, que
dispõe sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundo, é uma
entidade contábil, sem personalidade jurídica, criado por lei e
constituído pelo produto de receitas especificas e elementos
patrimoniais que se vinculam à realização de determinados objetivos
ou serviços. Entre os recursos que comporão o Fundo, relacionados
no art. 20 do projeto, estão: dotações consignadas no orçamento do
Estado e créditos adicionais, resultados de aplicações financeiras de
disponibilidades temporárias, transferências orçamentárias
provenientes de outras entidades públicas, doações e auxílios
oriundos de outras entidades públicas e o produto da renda líquida de
concursos de prognósticos referentes às extrações especiais, que
poderão ser realizadas pelo Poder Executivo.

De acordo com as emendas apresentadas pelas comissões
anteriores, o órgão gestor do Fundo será a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE-MG -, e o agente
financeiro, o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais -
BDMG -, com as atribuições definidas conforme o disposto na Lei
Complementar n°27, de 1993.

Portanto, do ponto de vista financeiro-orçamentário, não
encontramos impedimento à tramitação da matéria nesta Casa
Legislativa.

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

99/2003 no 1° turno, com as Emendas n
o
s 1 a 4 e 6, da Comissão de

Constituição e Justiça, com as Emendas n
o
s 7 e 8, da Comissão do

Trabalho, da Previdência e da Ação Social, e pela rejeição da Emenda
n° 5, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - Chico Simões, relator - Doutor Viana -

rÁ'
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Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 165/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o Projeto de Lei n o 16512003
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Buritizeiro o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, foi considerada jurídica, constitucional e legal,
tal como apresentada.

Dando prosseguimento à tramitação, compete agora a este órgão
colegiado emitir seu parecer, atendo-se aos lindes estabelecidos no
ai. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel a que se refere a proposição é representado por terreno

com área de 4.000m 2 e foi destinado à implantação de unidades de
saúde do Município de Buritizeiro, nos termos do parágrafo único do
art. 1°.

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, cujo § 2° do seu art.
105 estatui que a movimentação dos valores componentes do ativo
permanente do Estado por venda ou doação deve ser realizada
somente se houver autorização explícita do Legislativo.

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, devemos
ponderar que a proposta contida no projeto de lei não ocasiona
aumento da 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.

Devemos, entretanto, fazer alteração no projeto visando garantir a
permanência da sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Buritizeiro na parte do imóvel que lhe foi cedida em regime de
comodato. Essa diretriz está manifesta na justificação, mas, por lapso,
deixou de ser consignada no corpo da proposição.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

165/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar o imóvel de

propriedade do Estado, constituído pelos lotes 6 a 15 do quarteirão
34, com área total de 4.000m 2 (quatro mil metros quadrados),
matriculado sob o número de ordem 14.347, às fis. 165-v e 166 do
Livro 3-0, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pirapora,
aos seguintes donatários e conforme as seguintes especificações:

- ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Buritizeiro, a área
localizada na Rua Joaquim Trindade Cotta, constituída de 828m2
(oitocentos e vinte e oito metros quadrados), para instalação da sua
sede;

II - ao Município de Buritizeiro a área remanescente, para
implantação de unidade de saúde.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada as destinações
previstas nos incisos 1 e II do artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, lede fevereiro de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - Ermano Batista, relator - Mauro Lobo -

Doutor Viana - Chico Simões.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°423/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Pinduca Ferreira, o Projeto de Lei n°
423/2003, que resulta do desarquivamento do Projeto de Lei n°
1.388/2001, autoriza o Poder Executivo a implantar o serviço de
psicologia escolar no Estado.

Preliminarmente, a matéria foi examinada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucional idade e legalidade com a Emenda n° 1, que
apresentou; em seguida, foi distribuída à Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia, que opinou por sua aprovação com a
Emenda n° 2, que apresentou, e pela rejeição da Emenda n° 1.

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 em análise autoriza a implantação do serviço de psicologia

escolar na rede estadual pública de ensino. Prevê, para isso, a
possibilidade de contratação de psicólogos educacionais habilitados
conforme normas do Catálogo Brasileiro de Ocupações do Ministério
do Trabalho.

O objetivo da proposição, segundo o próprio autor, é proporcionar
um acompanhamento psicológico a alunos com dificuldades de
aprendizado decorrentes de problemas psicológicos. Com isso, é
possível reduzir problemas como a repetência e a evasão escolar,
conforme destaca a comissão de mérito.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda n° 1,
retirando o caráter autorizativo do projeto, uma vez que o Poder
Executivo prescinde, nesse caso, do aval do Poder Legislativo. A
emenda ainda exclui a permissão para a contratação de psicólogos
educacionais, já que, nos termos do art. 37, II, da Constituição da
República, o ingresso no serviço público deve dar-se por meio de
concurso público.

A Emenda n° 2, proposta pela Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia, altera a redação do art. 1 0, dada pela Emenda
n° 1, a fim de restringir a assistência psicológica a alunos com reais
necessidades.

Sob o prisma das finanças públicas, cabe observar que o projeto
causará impacto financeiro-orçamentário. Embora não seja possível
calcular precisamente esse impacto, pode-se apresentar uma
estimativa, lançando-se mão de algumas simplificações. Sendo
necessária a existência de um psicólogo por escola, seriam
necessárias nomeações de 3.905 profissionais, que é o número de
estabelecimentos de ensino no Estado, considerando-se educação
infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação especial e
educação de jovens e adultos, conforme o Censo Escolar 2002. A
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inexistência do cargo de psicólogo nos quadros da Secretaria da
Educação e no novo plano de carreira proposto (Projeto de Lei n°
1.294/2003) impossibilita verificar quanto cada nomeação custaria aos
cofres públicos. No entanto, pode-se ter uma idéia desse custo,
considerando-se o vencimento de um cargo análogo, o de orientador
educacional, que é de R$ 1.000,00. Desse modo, o gasto mensal
seria de R$3.905.000,00 ou R$46.860.000,00 anuais. Isso representa
1,77% do orçamento total e 2,13% do orçamento relativo a pessoal da
Secretaria da Educação, propostos para o ano de 2004. Salienta-se,
contudo, que o custo pode ser menor do que o estimado acima,
considerando-se a possibilidade de um psicólogo atender a mais de
uma escola, dependendo do número de alunos em cada uma.

Qualquer que seja o montante no aumento de despesa, a
implementação do projeto deverá estar acompanhada de medidas
para o atendimento das condições impostas pela Constituição e pela
Lei de Responsabilidade Fiscal.

O art. 169, § 1°, da Constituição da República determina que a
concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a
criação de cargos, empregos ou funções ou a alteração da estrutura
de carreiras de qualquer órgão ou entidade da administração direta ou
indireta só poderão acontecer se houver prévia dotação orçamentária,
suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes, e autorização específica na Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

O art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, como
condições para a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento de despesa, uma estimativa do
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em
vigor e nos dois subseqüentes, bem como 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. O artigo seguinte
determina que os atos que criarem ou aumentarem despesa
obrigatória de caráter continuado, como é o caso da despesa a ser
gerada pelo projeto, deverão ser instruídos com a estimativa acima
referida e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Sem a
comprovação de que essa despesa não afetará as metas de
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resultados fiscais e a implementação da compensação de seus
efeitos financeiros pelo aumento permanente de receita ou redução
permanente de despesa, é vedada, pelo mesmo artigo, a execução da
referida despesa. De acordo com o art. 15 da citada lei, serão
consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio
público a geração de despesa ou a assunção de obrigação que não
atendam a essas exigências.

Quanto às limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal
às despesas de pessoal, salienta-se que estas não podem exceder a
49% da Receita Corrente Líquida pelo Poder Executivo estadual.
Cumpre informar que, conforme a Instrução n° 5/2001, do Tribunal de
Contas do Estado, os gastos com inativos devem ser excluídos dessa
categoria de despesas. No período de setembro de 2002 a agosto de
2003, o referido percentual foi de 33,61%, estando, portanto, dentro
dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto,
caso sejam incluídos os gastos com inativos, desconsiderando-se o
entendimento do Tribunal de Contas, o percentual passa a ser de
57,72%.

Já o art. 21 da referida lei, em seu inciso 1, estabelece ser nulo de
pleno direito o ato que provoque aumento dessa despesa e não
atenda às exigências contidas nos arts. 16 e 17 e ao disposto no
inciso XIII do art. 37 e no § 1° do art. 169 da Constituição da
República; e que exceda o limite legal de comprometimento aplicado
às despesas com pessoal inativo. De acordo com o parágrafo único
do mesmo artigo, também é nulo de pleno direito o ato que provoque
aumento de despesa com pessoal e que tenha sido expedido nos 180
dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou
órgão.

Para assegurar o atendimentodas exigências constitucionais e
legais, apresentamos a Emenda n° 3, condicionando a implementação
do serviço de psicologia escolar ao cumprimento dos limites e das
condições para a criação ou o aumento das despesas estabelecidas
pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

423/2003 no 1° turno, com a Emenda n°2, da Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia, e com a Emenda n° 3 a seguir
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apresentada; e pela rejeição da Emenda n° 1 da Comissão de
Constituição e Justiça.

EMENDA N°3
Acrescente-se o seguinte art. 2 0 , renumerando-se os demais:
"Art. 20 - A implementação do serviço de que trata esta lei fica

condicionada ao cumprimento dos limites e das condições para
criação ou aumento de despesas estabelecidos na Lei Complementar
Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.".

Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - Doutor Viana, relator - Mauro Lobo - Chico

Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 689/2003

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei n° 689/2003
dispõe sobre a política estadual de incentivo à pesquisa, à preparação
e à utilização de produtos fitoterápicos.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 10/5/2003, a proposição foi
apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu
parecer pela juridicidade, constitucional idade e legalidade. Vem,
agora, a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, na
forma do art. 188, c/c o art. 102, XI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Visando primordialmente à utilização de medicamentos fitoterápicos

para o tratamento de doenças pelo Sistema único de Saúde - SUS -'
o projeto de lei em exame dispõe sobre a política estadual de estímulo
à pesquisa, à preparação e à utilização desses produtos.

A par de sua finalidade intrínseca, a proposição tem também como
intuito o fortalecimento do cultivo de plantas que sirvam como matéria
prima para a elaboração de remédios, à vista da repercussão positiva
que tal atividade pode vir a ter na economia de famílias de pequena
renda do meio rural.

A iniciativa é meritória e oportuna, uma vez que a utilização de
fitoterápicos vem se tornando cada vez maior na nossa sociedade,
quer seja pela disseminação da crença em suas potencialidades, seja
pelo avanço da pesquisa comprovadora do poder de cura de um
número crescente de plantas, seja mesmo pelo alto custo dos

rÃ
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medicamentos convencionais. O certo é que se observa uma
expansão, em todo o mundo, dos medicamentos feitos a partir de
princípios ativos extraídos de espécies vegetais. E há, ainda,
denúncias de extorsão da nossa flora por parte de instituições
estrangeiras que vêm até mesmo reclamando a propriedade industrial
sobre produtos obtidos a partir de espécies vegetais nativas do nosso
território.

A Comissão de Constituição e Justiça ofereceu ao projeto o
Substitutivo n° 1, em vista da vigência da Lei n° 12.687, de 1/12/97,
que já dispõe sobre a política estadual de incentivo à pesquisa e à
preparação de produtos fitoterápicos. O substitutivo altera a lei,
acrescentando-lhe dispositivos contidos no projeto.

No entanto, a Comissão de Saúde houve por bem convidar para
debater o projeto representantes dos órgãos públicos do Estado
envolvidos com a atividade. Assim sendo, em reunião do dia
23/1012003, aqui estiveram especialistas das áreas de agricultura,
meio ambiente, ciência e tecnologia e saúde para debater o tema.
Atividades foram relatadas e opiniões foram emitidas sobre o cultivo
de plantas medicinais e sobre seu aproveitamento farmacológico.
Linhas de pesquisa foram descritas e o estado atual da arte tornou
fecundo o campo de expansão da proposição.

Em virtude das considerações e documentos apresentados,
entendemos que a proposição deva ser ampliada para contemplar as
sugestões da referida reunião, razão pela qual oferecemos novo
substitutivo ao projeto.

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

689/2003 na forma do Substitutivo n° 2, que apresentamos, e pela
rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça:

SUBSTITUTIVO N°2
Altera a Lei n° 12.687, de 1° de janeiro de 1997, que dispõe sobre a

política estadual de incentivo à pesquisa e à preparação de produtos
fitoterápicos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O art. 20 da Lei n° 12.687, de 1 1 de janeiro de 1997, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20 - A política de que trata esta lei compreende ações
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desenvolvidas pelo Estado diretamente ou por meio de programa
de parceria, inclusive o previsto na Lei n° 14.870, de 2003, a ser
estabelecida com municípios, consórcios intermunicipais de saúde,
universidades, instituições e empresas de pesquisa e
desenvolvimento de fitoterápicos e pequenos produtores de espécies
vegetais selecionadas pelo programa, observadas as seguintes
diretrizes:

- articulação e integração dos órgãos públicos estaduais, das
universidades e demais instituições envolvidas com a atividade, tendo
em vista a preservação da biodiversidade, o desenvolvimento
científico e a justa repartição dos resultados econômicos na cadeia de
produção;

II - desenvolvimento da estrutura dos laboratórios oficiais e das
instituições de ensino e pesquisa do Estado que atuam no setor;

III - promoção da capacitação e do desenvolvimento de recursos
humanos para atuação na área;

IV - promoção do intercâmbio técnico e científico, bem como da
disseminação de informações para as comunidades tradicionais
interessadas no cultivo das espécies selecionadas;

V - desenvolvimento da assistênciã farmacêutica no Estado;
VI - criação de órgão colegiado composto por representantes dos

órgãos públicos estaduais, das universidades, das instituições de
pesquisa e das comunidades produtoras, o qual fará
acompanhamento e avaliação da política do setor.

Parágrafo único - Para a efetivação das parcerias de que trata o
"caput" deste artigo, serão criados mecanismos de incentivo creditício
e fiscal, por meio dos órgãos de fomento do Estado, tendo prioridade
na concessão de crédito:

- os pequenos produtores pertencentes às comunidades
tradicionalmente envolvidas com o cultivo da flora medicinal;

II - as empresas que comprovarem investimento em pesquisa e
desenvolvimento de produtos e medicamentos fitoterápicos.".

Art. 20 - O art. 30 da Lei n° 12.687, de 1° de janeiro de 1997, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 30 -
- promover o cultivo de plantas medicinais e a propagação de

espécies por meio da pesquisa e produção de mudas e sementes

rÃ"
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certificadas e do treinamento técnico de pequenos produtores,
visando ao incentivo da agricultura familiar;

V - proceder à fabricação dos produtos fitoterápicos, utilizando
prioritariamente a capacidade instalada dos laboratórios oficiais do
Estado;

VI - distribuir os produtos fitoterápicos, no âmbito do Serviço (mico
de Saúde - SUS -, aos municípios e consórcios intermunicipais de
saúde, bem como promover a utilização de plantas medicinais nos
programas de atenção básica à saúde;

§ 10 - A pesquisa de plantas medicinais a que se refere o inciso 1
deste artigo considerará a proteção à diversidade biológica, bem como
observará as normas de acesso ao patrimônio genético e de proteção
ao conhecimento tradicional a ele associado.

§ 2° - A atividade a que se refere o inciso II deste artigo considerará
o resgate e a ampliação do conhecimento da flora medicinal em uso
pelas populações tradicionais do Estado, bem como a ampla
disseminação de informações da área por meio de banco de dados
georreferencial, disponível ao público em geral.

§ 30 - Concluídos os ensaios a que se refere o inciso IV deste artigo,
será apresentado relatório técnico à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA - para obtenção de certificação e registro do
produto no Ministério da Saúde.".

Art. 30 - O art. 80 da Lei n° 12.687, de 1 1 de janeiro de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 80 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta de recursos orçamentários dos órgãos estaduais envolvidos
com o desenvolvimento da política adotada e de recursos advindos da
dedução de 0,1 (um décimo por cento) no valor de cada conta de
água da empresa concessionária estadual.".

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e oitenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente e relator - Fahim Sawan - Neider
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Moreira.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°863/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Mauro Lobo, a proposição em epígrafe

dispõe sobre o financiamento para a formação de cooperativas com a
finalidade de coletar materiais inorgânicos passíveis de reciclagem.

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

A seguir, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais opinou
por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão anterior.

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

Fundamentação
O projeto de lei em tela propõe que o poder público dê apoio

financeiro, técnico e de material para a formação de cooperativas que
coletem materiais inorgânicos passíveis de reciclagem e beneficiem
pessoas carentes. Estabelece também que os atos para a formação
das cooperativas serão gratuitos na Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais, podendo o Poder Executivo estender a gratuidade a
outros atos.

A Comissão de Constituição e Justiça, através do Substitutivo n° 1,
sanou irregularidades técnicas e incluiu as medidas propostas no texto
da Lei n° 13.766, de 2000, que dispõe sobre a política estadual de
apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo. Retirou ainda da proposta a
gratuidade dos atos de registro junto à JUCEMG, por contrariar a Lei
de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 14, e o Decreto-Lei n° 2.056,
de 1983. Mas informou que a Lei Federal n°7.695, de 1988, eximiu do
pagamento de emolumentos fiscais os atos praticados pelas
microempresas definidas pela legislação federal.

Acatamos tais alterações feitas no projeto em análise, por
representarem melhorias técnicas.

Quanto ao objetivo do projeto, entendemos ser de amplo alcance
social e ecológico, por beneficiar amplos segmentos da população
mais carente de recursos e por incentivar a coleta seletiva do lixo. O
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lixo urbano, atualmente, é motivo de grande preocupação mundial
pelas proporções gigantescas que tem assumido, devido à atitude
materialista e consumista crescente em nosso planeta. A coleta
seletiva e a reciclagem do lixo são formas inteligentes de se amenizar
tão preocupante questão.

Um exemplo bem-sucedido nesta área é a Associação dos
Catadores de Papel de Belo Horizonte - ASMARE -, que participou do
Ciclo de Debates Lixo e Cidadania, promovido pela Comissão de
Participação Popular desta Casa. Na ocasião, o assunto foi
amplamente debatido com diversas entidades ligadas à atividade, com
destaque para o tema da inserção social e resgate da cidadania dos
catadores de material reciclável.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, haverá despesas
relativas ao incentivo creditício às cooperativas, mas entendemos que
o alcance social e ambiental supera amplamente tais dispêndios.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 863/2003

no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Mauro Lobo -

Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°878/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em pauta
dispõe sobre a criação do Sistema Estadual de Registro de Câncer no
Estado de Minas Gerais - SIRECAN.

Inicialmente, foi a proposição enviada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Em seguida foi o projeto encaminhado à Comissão de Saúde, que
opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, com a
Emenda n° 1, que apresentou.

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

A proposição em análise cria o SIRECAN, que tem por objetivo
coletar e ordenar dados de novos casos de tumores malignos
detectados em pessoas residentes no Estado.

O art. 196 da Constituição da República estabelece que "a saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação". Assim sendo, o projeto
em estudo encontra respaldo no texto constitucional.

A matéria foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que, objetivando aprimorar o projeto e adequá-lo aos preceitos
constitucionais, ofereceu o Substitutivo n° 1, porquanto aquele
padecia de vicio de inconstitucionalidade ao propor a implementação
de um sistema de coleta e ordenamento de dados na estrutura do
Poder Executivo. Já a Comissão de Saúde entendeuser necessário
manter a compulsoriedade da notificação constante do projeto original
e apresentou a Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, a proposição em
tela não provoca nenhum impacto, porquanto, conforme estabelece o
art. l°do substitutivo, o Estado promoverá, por meio do Sistema único
de Saúde - SUS - o registro dos casos de tumores malignos
diagnosticados no Estado.

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

878/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, apresentada
pela Comissão de Saúde.

Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro

Lessa - Mauro Lobo - Doutor Viana - Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°961/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre o Conselho de Participação e Integração da
Comunidade Negra, define políticas e dá outras providências.
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A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para se

manifestar sobre a matéria, e foi aprovado requerimento a que se
refere o art. 140 do Regimento Interno.

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública exarou
parecer pela aprovação da proposição com as Emendas n

o
s 1 e 2,

que apresentou.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para, nos lindes de sua

competência, ser analisada.
Fundamentação

O projeto de lei em pauta tem por objetivo mudar a denominação do
Conselho de Participação e Integração da Comunidade Negra, ampliar
a sua competência, alterar a sua composição e dar outras
providências.

O Conselho foi criado pelo Decreto n° 28.071, de 1988, que foi
recepcionado pela Constituição Estadual como lei ordinária, em
decorrência do disposto no inciso XIV de seu art. 90, que atribui ao
Governador do Estado a competência privativa para dispor, na forma
da lei, sobre a organização e a atividade do Poder Executivo. Por
força do art. 5 0 da Lei n° 12.168, de 1996, originada de projeto do
Governador do Estado, o órgão foi inserido na estrutura da Secretaria
de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente, posteriormente transformada na Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes, nos termos da Lei Delegada n°
49, de 2003.

Esse Conselho tem por objetivo desenvolver estudos relativos à
condição da comunidade negra e propor medidas que visem à defesa
de seus direitos, à eliminação das discriminações que a atinjam e à
sua plena inserção na vida socioeconômica, política e cultural do
Estado. Visa a implementar e fiscalizar políticas públicas favoráveis à
população negra de Minas Gerais.

O Conselho é composto por 32 membros efetivos, sendo 22
representantes da sociedade civil e 10 do Poder Executivo, indicados
por titulares de secretarias. Há ainda 10 suplentes de Conselheiros,
designados em conjunto com os membros efetivos.

O projeto de lei em tela visa aperfeiçoar esse Conselho, atribuindo-
lhe diversas competências e entrando em maiores detalhes a respeito
de seu funcionamento.
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O projeto de lei original confere ao Conselho competência para

'desenvolver' programas e projetos voltados para o combate ao
racismo e a erradicação da discriminação racial. Essa competência
para "desenvolver' apresenta a interpretação de "implementar".
Todavia a Carta Magna mineira, em seu art. 161, inciso 1, veda o início
de programa ou projeto não incluído na Lei Orçamentária Anual.
Acatamos a Emenda n° 1, da Comissão de Administração Pública,
que tem por objetivo, exata e corretamente, suprimir essa
competência.

Acatamos também a Emenda n° 2, da Comissão de Administração
Pública, que visa compatibilizar o trabalho da Ouvidoria do Conselho
com as atribuições da Polícia Civil, referentes à apuração de
denúncias de crime, e com as do Poder Executivo, no que tange à
fiscalização da execução penal.

O custo do funcionamento do Conselho, em tese, é pequeno, pois
ele objetiva prioritariamente formular políticas 1 promover, estudos,
pesquisas e debates. O exercício da função de Conselheiro é
considerado de interesse público e não é remunerado. O projeto de lei
não apresenta nenhuma quantificação em termos de ações ou
atividades. Assim, ao se elaborar a cada ano a Lei Orçamentária, será
destinada uma verba para o Conselho, compatibilizada com a receita
pública e as demais despesas do Estado, podendo-se apreciar a
proposta orçamentária elaborada pelo próprio Conselho para o seu
funcionamento, nos termos do inciso IX do art. 2 0 do projeto em pauta.
O Conselho trabalhará, em termos quantitativos, dentro desse limite
disponível, fixado no Orçamento Anual do Estado. A discussão do
"quantum" referente às despesas do Conselho será oportunamente
feita quando da tramitação, nesta Casa Legislativa, das propostas
orçamentárias anuais. Assim, a matéria não encontra óbice do ponto
de vista orçamentário, tampouco contraria a Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000).

Finalmente, entendemos que a matéria, com os referidos
aperfeiçoamentos, é extremamente benéfica para a cidadania,
apresentando relevante alcance social e um balanço qualitativo de
custo/benefício positivo, devendo, desta forma, prosperar nesta Casa
Legislativa.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1° turno, do
Projeto de Lei n° 961/2003 com as Emendas n

o
s 1 e 2, da Comissão

de Administração Pública.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Mauro Lobo -

Jayro Lessa.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.223/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Governador do Estado envia a esta Casa, por meio da Mensagem
n° 122/2003, o projeto de lei em exame, que visa autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Piracema 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. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Piracema o imóvel constituído de terreno com área de
10.000m2, localizado no lugar denominado Perobas de Baixo, no
Distrito de Rio do Peixe, cuja alienação em favor do ente federativo
local tem o objetivo de gerar recursos a serem aplicados nas
atividades desenvolvidas pela Secretaria de Educação de Piracema.

A autorização legislativa decorre de 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 § 20 de
seu ad. 105, segundo o qual 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 do domínio de bens públicos, além de não acarretar
despesas para o erário e não ter 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
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não-atendimento do objetivo fixado.

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

1.223/2003 no 1° turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Mauro Lobo -

Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.260/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em
análise "dispõe sobre a inclusão, no currículo escolar da rede estadual
de ensino da zona rural, de conteúdo relativo às práticas agrícolas".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/11/2003, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia.

Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus aspectos
de juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise obriga as escolas da rede pública estadual

de ensino da zona rural a incluir, no currículo dos ensinos fundamental
e médio, conteúdo relativo às práticas agrícolas.

Primeiramente é preciso destacar, no que se refere às leis
educacionais, que cabe à União, nos termos do art. 22, inciso XXIV,
da Constituição Federal, instituir as diretrizes e bases da educação
nacional, cabendo ao Estado a competência para legislar sobre a
educação, a cultura e o ensino, conforme dispõe o ai. 24, IX, da
referida Carta Constitucional.

Dessa forma, faz-se necessário distinguir duas modalidades básicas
de lei educacional: aquelas que estabelecem diretrizes gerais para a
educação nacional - e que são de domínio exclusivo da União - e as
que dispõem suplementarmente sobre a educação, a cultura e o
ensino, que são de competência concorrente entre a União e os
Estados.

A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB -' Lei Federal n°
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9.394, de 1996. Tal norma estabelece, em seu art. 26, que os
currículos dos ensinos fundamental e médio devem ter, além de uma
base nacional comum, uma parte diversificada que atenda às
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela. Dessa flexibilidade resulta a possibilidade de
os Estados legislarem em caráter suplementar, respeitada a norma
geral.

Registre-se, ainda, que o art. 28 da LDB estabelece que "na oferta
de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente:

- conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais
necessidades e interesses dos alunos da zona rural;

II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário
escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;

III - adequação à natureza do trabalho na zona rural".
Foi editada também, no âmbito federal, a Resolução CNE/CBE n° 1,

de 3/4/2002, que "institui diretrizes operacionais para a educação
básica nas escolas do campo", destinada a orientar os projetos das
instituições que integram os diversos sistemas de ensino.

No âmbito do Estado, foi editada a Resolução n° 7, da Secretaria de
Estado da Educação, de 25/1/2000, que constituiu um grupo de
trabalho para realizar estudos e definir os princípios norteadores da
educação no campo.

Conclui-se, assim, que a inclusão de conteúdo pedagógico
relacionado com práticas agrícolas no currículo das escolas da rede
pública de ensinos fundamental e médio não encontra óbice de
natureza legal. Ao contrário, a norma geral sobre diretrizes e bases da
educação contém dispositivos que vão ao encontro do objetivo do
projeto.

Quanto à competência do Estado para legislar sobre o tema, o
Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito, em sede de
medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.991-
1/DF, e reconheceu a sua competência para regulamentar normas
sobre conteúdos curriculares, em face da capacidade a ele conferida
pelos arts. 24, IX, e 23, V, da Constituição da República; contudo,
ressaltamos a necessidade de uma profunda análise, a ser realizada
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pela Comissão de Educação, sobre as implicações que a inclusão
desse conteúdo no currículo escolar poderão causar na autonomia
pedagógica das escolas, incluindo a possibilidade de a carga de
disciplinas a serem obrigatoriamente incluídas na parte flexível do
currículo dessas escolas tornar-se excessiva e, por isso, impraticável.

Conclusão
Diante do	exposto,	concluímos pela juridicidade,	pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.260/2003.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Maria Tereza Lara - Ana Maria

Resende - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2/2003

Comissão de Saúde
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das ações
de saúde no Estado e dá outras providências.

Durante sua tramitação, a proposição recebeu a anexação do
Projeto de Lei n° 32512003, de autoria do Deputado Leonardo Quintão,
e do Projeto de Lei n° 991/2003, de autoria da Deputada Ana Maria
Resende, por tratarem de assuntos semelhantes. A medida obedece à
Decisão Normativa da Presidência n° 1212003, que trata da
apreciação de proposições anexadas, segundo dispositivos do art.
173 do Regimento Interno.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 20/2/2003, foi o projeto
aprovado no 1° turno, com as Emendas n os 1 a 4, da Comissão de
Constituição e Justiça, e com as Emendas nos 5 a 8 desta Comissão.

Vem, agora, o projeto à apreciação desta Comissão, para o 2 0 turno.
Anexa, a redação do vencido no 1° turno, em cumprimento ao

disposto no art. 189, § 1°, do Regimento Interno.
Fundamentação

A explicitação dos direitos dos usuários dos serviços e das ações de
saúde, de forma consolidada numa única norma, é uma importante
conquista para a população e um avanço para o ordenamento jurídico
estadual.

A despeito da existência de normas federais que garantem direitos
aos referidos usuários, verifica-se que, dada a forma genérica como
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tratam a matéria e dada também a dispersão dessas leis, torna-se
difícil a exigência de seu cumprimento no Sistema único de Saúde -
SUS. Assim sendo, valores tais como a integralidade e a
democratização do atendimento, como também o respeito à dignidade
da pessoa humana, tornam-se, muitas vezes, passíveis de
inobservância impune e generalizada.

Durante a tramitação, dois projetos de lei foram anexados à
proposição em comento por tratarem de matéria semelhante: o Projeto
de Lei n° 991/2003, que dispõe sobre a presença de acompanhante
no processo do parto nos hospitais da rede pública ou conveniados do
SUS, e o Projeto de Lei n° 325/2003, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de médicos e dentistas da rede pública estadual de
saúde prescreverem medicamentos em receitas escritas à tinta, de
modo legível, em letras de forma. A análise das proposições
anexadas confirma a propriedade da sua anexação. De fato, o teor do
Projeto de Lei n° 325/2003 é tratado no inciso X e suas alíneas do art.
2° do projeto em tela e o Projeto de Lei n° 991/2003 tem seus
comandos explicitados nos incisos XIV e XV do mesmo artigo.
Entendemos, então, que a anexação foi procedente e não ensejou
nenhuma alteração específica no projeto em apreço.

Por outro lado, a proposta original foi minuciosamente estudada e
aperfeiçoada pelas Comissões em que tramitou no 1° turno, as quais
tornaram o projeto uma peça jurídica bem-elaborada, apropriada ao
atendimento dos anseios dos usuários do SUS em Minas Gerais.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 21 turno, do

Projeto de Lei n° 2/2003, na forma do vencido no 1 0 turno, cuja
redação apresentamos.

Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente e relator - Fahim Sawan - Neider

Moreira.
Redação do Vencido no 1° turno

PROJETO DE LEI N° 2/2003
Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das ações de

saúde no Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As ações e os serviços públicos de saúde no Estado serão
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realizados de forma a garantir aos seus usuários acesso universal
e igualitário ao atendimento integral.

Art. 20 - São direitos do usuário dos serviços de saúde no Estado de
Minas Gerais:

- ter atendimento digno, atencioso e respeitoso;
II - ser identificado e tratado pelo seu nome ou sobrenome;
III - não ser identificado nem tratado por:
a) números;
b) códigos;
c) de modo genérico, desrespeitoso ou preconceituoso;
IV - ter resguardado o segredo sobre seus dados pessoais, com

manutenção do sigilo profissional, desde que não acarrete riscos a
terceiros nem à saúde pública;

V - poder identificar as pessoas responsáveis direta e indiretamente
por sua assistência, por meio de crachás visíveis e legíveis, que
contenham:

a) nome completo;
b) função;
c) cargo;
d) nome da instituição;
VI - receber informações claras, objetivas e compreensíveis sobre:
a) hipóteses diagnósticas;

.b) diagnósticos realizados;
c) exames solicitados;
d) ações terapêuticas;
e) riscos, benefícios e inconvenientes das medidas diagnósticas e

terapêuticas propostas;
f) duração prevista do tratamento proposto;
g) no caso de procedimentos diagnósticos e terapêuticos invasivos,

a necessidade ou não de anestesia, o tipo de anestesia a ser
aplicada, o instrumental a ser utilizado, as partes do corpo afetadas,
os efeitos colaterais, os riscos e as conseqüências indesejáveis e a
duração esperada do procedimento;

h) exames e condutas a que será submetido;
i) a finalidade da coleta de materiais para exame;
j) alternativas de diagnósticos e terapêuticas existentes, no serviço

de atendimento ou em outros serviços;
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1) outras informações que julgar necessárias, relativas a seu

quadro clínico.
VII -consentir ou recusar, de forma livre, voluntária e esclarecida,

com adequada informação, procedimentos diagnósticos ou
terapêuticos a serem nele realizados;

VIII - acessar, a qualquer momento, o seu prontuário médico, nos
termos do ad. 2 0 da Lei n° 13.317, de 24 de setembro de 1999;

IX - receber por escrito o diagnóstico e o tratamento indicado, com a
identificação do nome do profissional e o seu número de registro no
órgão de regulamentação e controle da profissão;

X - receber as receitas:
a) com o nome genérico das substâncias prescritas;
b) datilografadas ou em letra legível;
c) sem a utilização de códigos nem de abreviaturas;
d) com o nome e a assinatura do profissional;
XI - conhecer a procedência do sangue e dos hemoderivados e

poder verificar, antes de recebê-los, os carimbos que atestarem a
origem, as sorologias efetuadas e o prazo de validade;

XII - ter anotados em seu prontuário, principalmente se inconsciente
durante o atendimento:

a) todas as medicações, com dosagens utilizadas;
b) registro da quantidade de sangue recebida e dos dados que

permitam identificar a sua origem, as sorologias efetuadas e o prazo
de validade;

XIII - ter assegurados, durante consultas, internações,
procedimentos diagnósticos e terapêuticos e na satisfação de suas
necessidades fisiológicas:

a) integridade física;
b) privacidade;
c) individualidade;
d) respeito aos seus valores éticos e culturais;

e) confidencial idade de toda e qualquer informação pessoal;

f) segurança do procedimento;
XIV - ser acompanhado nas consultas por pessoa por ele indicada;
XV - ter a presença do pai do bebê nos exames pré-natais e no

parto;
XVI - receber do profissional adequado, presente no local, auxílio

WC



369
imediato e oportuno para a melhoria do conforto e do bem-estar;

XVII - ter local digno e adequado para o atendimento;
XVIII - receber ou recusar assistência moral, psicológica, social ou

religiosa;
XIX - ser prévia e expressamente informado quando o tratamento

proposta for experimental ou fizer parte de pesquisa;
XX - receber anestesia em todas as situações indicadas;
XXI - recusar tratamentos dolorosas ou extraordinários para tentar

prolongar a vida;
XXII - optar pelo local de morte, vedada a interrupção de terapia

vital.
§ 1° - A criança, ao ser internada, terá em seu prontuário a relação

das pessoas que poderão acompanhá-la integralmente durante o
período de internação.

§ 20 - A internação psiquiátrica observará o disposto na Lei n°
11.802, de 18 de janeiro de 1995, com as introduzidas
pela Lei n°12.684, de 1° de dezembro de 1997.

Art. 30 - Ficam todas as instituições que prestam serviços públicos
de saúde obrigadas a afixar esta lei em local visível, em seus
estabelecimentos.

Art. 40 - O descumprimento ao disposto nesta lei sujeitará o infrator à
aplicação das sanções previstas na Lei n° 13.317, de 24 de setembro
de 1999, sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis.

Parágrafo único - Qualquer pessoa é parte legítima para comunicar
os casos de descumprimento desta lei ao Conselho Estadual de
Saúde.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 223/2003

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueinsen, o projeto de lei em
pauta, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.844/2001,
acrescenta parágrafos ao art. 3 0 da Lei n° 13.188, de 20/1/99, que
dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de
violência no Estado e dá outras providências.

Aprovado no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela
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Comissão de Constituição e Justiça, o projeto foi encaminhado a
esta Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos
do art. 102, V, "a", c/c o art. 189, § 1°, do Regimento Interno.

Compete-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe acrescenta parágrafos ao art. 3° da Lei

n° 13.188, de 1999, que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a
assistência às vítimas de violência no Estado.

A modificação proposta pela autora do projeto tem por objetivo
garantir tratamento diferenciado às vítimas de crime de natureza
sexual, tipificados nos arts. 130 e 213 a 220 do Código Penal.
Segundo o estabelecido no projeto, os exames médicos periciais que
se fizerem necessários serão realizados em hospital conveniado com
o poder público, onde a vítima terá direito, ainda, à assistência médica
e psicológica. A proposição acrescenta também à lei mencionada
dispositivo determinando que o transporte da pessoa nessas
condições seja feito em veículo descaracterizado, para atenuar o
contrangimento que caracteriza esses casos.

Julgamos que os dispositivos que se pretende instituir são
procedentes. Além de propiciar às vítimas de violência sexual
assistência médica, o apoio psicológico prestado irá humanizar o
atendimento, diminuindo os efeitos traumáticos provenientes do ato
sofrido.

Convém salientar que outras esferas de poder partilham dessa
preocupação com as vitimas de violência sexual. Em Florianópolis, foi
instituído o Protocolo de Atenção Integral às Vítimas de Violência
Sexual, que envolve profissionais de diversas instituições das áreas
de saúde, segurança pública, justiça e desenvolvimento social. Esse
protocolo é tão abrangente quanto a citada Lei n° 13.188, pois tem por
objetivo fornecer atendimento integrado e de qualidade a adultos ou
crianças, homens ou mulheres vítimas de todas as formas de violência
tipificadas na lei penal.

Entendemos, portanto, que a iniciativa proposta faz-se necessária e
oportuna.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 223/2003,
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no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.

Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Biel Rocha, relator - Mauro Lobo.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 223/2003

Acrescenta parágrafos ao art. 30 da Lei n° 13.188, de 20 de janeiro
de 1999, que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às
vítimas de violência no Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O ad. 3° da Lei n° 13.188, de 20 de janeiro de 1999, fica

acrescido dos seguintes § i°e 20:
"Art. 30 - ........................................................
§ 1° - Em se tratando de vítima de crime tipificado nos arts. 130 e

213 a 220 do Código Penal Brasileiro, os exames médicos periciais
que se fizerem necessários serão realizados por hospital público ou
hospital particular conveniado com o podei: público, onde a Vítima terá
direito, ainda, à assistência médica e psicológica.

§ 20 - O poder público oferecerá à vítima de crime relacionado no
parágrafo anterior transporte especial descaracterizado, nos trechos
que vão da Delegacia Policial ao hospital conveniado e do hospital à
Delegacia ou a outro local indicado pela vítima.".

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°272/2003

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em análise,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.826/2001,
institui mecanismos de incentivo ao ingresso de setores etnorraciais
historicamente discriminados em estabelecimentos de ensino público
estadual de ensino superior. Anexados à proposição, por guardarem
semelhança, tramitam os Projetos de Lei n

o
s 580, 662, 951 e 1.177,

de 2003.
Aprovado em 1° turno na forma do Substitutivo n° 2, apresentado por

esta Comissão, retorna o projeto para receber parecer para o 2 0 turno,
nos termos do art. 189, § 1°, c/c o art. 102, V, "a", do Regimento
Interno.
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Anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A matéria de que trata este projeto de lei é de extrema relevância e

participa do cenário atual dos debates sobre o ensino superior no
Brasil e sua marca socialmente elitista e racialmente discriminatória. A
população universitária brasileira não reflete a diversidade social,
cultural e étnica da sociedade. Pelo contrário, espelha o ciclo vicioso e
perverso da desigualdade social no País, que exclui do acesso aos
bens sociais importantes parcelas de nossa população.

O projeto de lei em tela sofreu mudanças significativas durante sua
tramitação em primeiro turno, incorporando outras categorias sociais
na promoção do acesso ao ensino universitário. O corte prioritário
passou a ser, então, o da pobreza, por adesão à tese de que a
expansão educacional é essencial para a redução das desigualdades
sociais e da pobreza no País (Barros, Ricardo Paes de, Henriques,
Ricardo e Mendonça, Rosane. "Pelo fim das décadas perdidas:
educação e desenvolvimento sustentado no Brasil". Rio de Janeiro:
IPEA, 2002). Observando-se os mapas de Minas Gerais anexos,
relativos à proporção de pobres e ao percentual de adolescentes de
15 a 17 anos que estão freqüentando o ensino médio em 2000,
verifica-se o mesmo corte territorial que divide o Estado em duas
metades: uma, ao Sudoeste, com menor incidência de população com
renda familiar "per capita" inferior a R$120,00; e outra, ao Norte e ao
Nordeste, com extrema concentração de população pobre. Esses
mapas confirmam a inter-relação entre a pobreza e a baixa
escolaridade.

A despeito das políticas de proteção social implementadas após a
Constituição da República, de 1988, a estrutura da desigualdade
social brasileira permanece em níveis perversos, situação essa que se
espelha no Estado de Minas Gerais. Os dados do censo de 2000
apontam para uma estrutura de distribuição de renda assustadora: os
20% mais ricos da população do Estado apropriam-se de 65,7% da
renda, enquanto os 20% mais pobres, de 2,2%.

Para o enfrentamento dessa situação de pobreza, é consensual a
necessidade de se implementarem políticas redistributivas que
incidam sobre a estrutura da distribuição da riqueza e da renda no
País, como também aquelas de natureza compensatória, como é o
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caso do proposto pelo projeto de lei em análise. Trata-se, pois, de
investir em políticas geradoras de eqüidade, uma vez que a
desigualdade de renda, de oportunidades e de acesso a bens e
serviços relativos aos direitos sociais está na base da geração da
pobreza.

O Projeto de Lei n° 272/2003, conforme foi aprovado no 1" turno,
utiliza como principal parâmetro a situação de pobreza dos indivíduos
para, em seguida, estabelecer cotas de acesso à universidade entre
portadores de deficiência, indígenas e afro-descendentes e carentes.

No que diz respeito ao grupo de pessoas portadoras de deficiência,
estudos recentes indicam que sua escolarização média é cerca de um
ano menor do que aquela dos não deficientes. Para a população não
branca, a situação é ainda mais perversa: a média de anos de estudo
de adultos brancos é 42% superior à de adultos negros. Nesse caso,
especificamente, o acesso à universidade aprofunda a desigualdade
de cor, pois enquanto 10,6% dos jovens brancos freqüentam o ensino
superior, apenas , cerca de 2% dos jovens negros, na mesma faixa
etária, o fazem. E patente, portanto, que as possibilidades de acesso
ao ensino superior são extremamente diferenciadas, o que demanda
uma intervenção pública para S assegurar a igualdade de
oportunidades.

Para aprimorar o projeto de lei em análise, optamos por apresentar o
Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno, que altera o critério adotado
para definir a linha de pobreza e incorpora na política instituída pelo
Projeto de Lei n.° 272/2003 os egressos do sistema penitenciário e os
adolescentes que tenham cumprido medida socioeducativa.

Embora consensual nos meios técnico e acadêmico, o parâmetro de
meio salário mínimo vigente "per capita" é extremamente baixo para
garantir a eficácia de uma política dessa natureza. Dito de outra
forma, as cotas de 40% das vagas da Universidade do Estado de
Minas Gerais - UEMG - e de 50% das oferecidas pela Universidade
Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - poderiam não ser
preenchidas, em virtude da baixa escolaridade média da população
nessa situação de renda. Dessa forma, propomos uma alteração no
art. 20, 1, passando a definir como carente o candidato que comprove
ter renda "per capita" inferior a 3/4 do salário mínimo nacional em
vigor, calculada pela razão entre rendimento familiar total e o número
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de pessoas do grupo familiar residentes no mesmo domicílio. Com
essa alteração, espera-se ampliar as possibilidades de acesso à
reserva de vagas estabelecida pela proposição, uma vez que o
número de municípios mineiros que apresenta renda "per capita"
média de 3/4 do salário mínimo é o dobro dos que apresentam
rendimento "per capita" médio de meio salário mínimo nacional,
conforme mapa anexo.

Ainda buscando promover políticas compensatórias, com vistas à
eqüidade no acesso à educação de nível superior, propomos
alterações nos arts. l o a 70, com a intenção de incorporar na política
instituída pelo Projeto de Lei n° 272/2003 os egressos do sistema
penitenciário e os adolescentes que tenham cumprido medida
socioeducativa.

Pelos dados do Sistema Nacional de Informações Penitenciárias -
INFOPEN -' em 30/5/2001, a população interna nos estabelecimentos
penais do Estado, computando-se apenas as penitenciárias e as
casas de albergado, era de 3.066 pessoas. Dessas, 47,2%
encontravam-se na faixa etária de 21 a 30 anos de idade, e o nível de
escolaridade apenas de 1,9% e 2,4% era de ensinos médios
incompleto e completo, respectivamente. Trata-se, portanto, de uma
parcela da população em condições de reivindicar uma vaga no
ensino superior, como decorrência de seu processo de reeducação.
Lembre-se, ainda, que segundo a Lei de Execução Penal - Lei Federal
n° 7.210, de 1984 -, é dever do Estado a assistência ao interno no
sistema prisional, o que se estende ao egresso (art. 10, parágrafo
único).

No que diz respeito aos adolescentes, importa lembrar que no
ordenamento jurídico brasileiro somente após os 12 anos de idade
inicia-se a responsabilização pelo cometimento de ato infracional,
sendo considerados inimputáveis os menores de 18 anos. Aos
adolescentes a quem se atribua o cometimento de ato infracional, é
prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal n.°
8.069, de 13/7/90 - a aplicação de seis medidas socioeducativas, de
acordo com a gravidade do ato e a situação de reincidência, que
podem ser combinadas com medidas protetivas. São elas:
advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à
comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação em
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estabelecimento educacional.

De acordo com o estudo realizado pelo Ministério da Justiça e pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA - "Mapeamento da
situação das unidades de execução de medida socioeducativa de
privação de liberdade ao adolescente em conflito com a lei", 2002 -' o
perfil dos adolescentes em cumprimento de medida privativa de
liberdade é indicativo da situação de vulnerabilidade social e de
exclusão dos bens e serviços sociais imposta à juventude pobre em
nosso País: 89,6% dos internos não haviam concluído o ensino
fundamental, 66,0% viviam em famílias com rendimento mensal
inferior a dois salários mínimos, 16,0% não viviam com suas famílias,
quando do cometimento do ato infracional, e 85,6% eram usuários de
droga antes de sua internação. O mesmo mapeamento mostrou,
ainda, que a maior parte dos adolescentes privados de liberdade não
freqüentava a escola (51,0%) e não trabalhava (49%), quando
praticou o delito, o que confirma a situação de exclüsão é de risco
social e pessoal a que se encontram expostos.

Segundo a Superintendência de Atendimento a Medidas
Socioeducativas, da Secretaria de Estado de Defesa Social, durante
todo o ano de 2003, 2.354 adolescentes cumpriram a medida de
internação no Estado, e 262, a de semiliberdade. Conforme os dados
fornecidos pela Vara da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, é
a seguinte a situação atual de cumprimento de medidas
socioeducativas na Capital: 399 adolescentes em cumprimento de
medida de prestação de serviços à comunidade, 624, em liberdade
assistida, 12, em semiliberdade, e 118, internados. Em média, 61%
desses adolescentes abandonaram a escola antes de terem concluído
o ensino fundamental, e 13%, antes de completarem o ensino médio.

Assim, o investimento na escolarização dos adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas, com o incentivo ao seu
ingresso no ensino superior público do Estado, pode contribuir para
transformar a situação de vulnerabilidade social em que se encontra a
maioria desses jovens e, ainda, ampliar seus horizontes de inclusão
na cidadania.

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

272/2003 em 20 turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no l
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turno, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1 AO VENCIDO NO 1 0 TURNO
Institui reserva de vagas na Universidade do Estado de Minas

Gerais - UEMG - e na Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e a

Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - destinarão
cotas mínimas de vagas nos cursos por elas oferecidos aos
candidatos comprovadamente carentes, aos podadores de deficiência,
aos indígenas e afro-descendentes, aos egressos do sistema prisional
do Estado e aos adolescentes que tenham cumprido medida
socioeducativa, nos termos desta lei.

Art. 20 - Para efeito desta lei, considera-se:
- carente, o candidato que comprove ter renda "per capita" inferior a

três quartos do salário mínimo nacional vigente, calculada pela razão
entre o rendimento familiar total e o número de pessoas do grupo
familiar residentes no mesmo domicílio;

II - afro-descendente, o candidato que assim se declarar;
abrangendo as categorias de negro e pardo;

III - indígena, o candidato de ascendência pré-colombiana, nos
termos do art. 30 , i, da Lei Federal n° 6.001, de 19 de dezembro de
1973- Estatuto do índio;

IV - podador de deficiência, aquele assim caracterizado conforme as
definições de deficiência estabelecidas na Lei n° 13.465, de 12 de
janeiro de 2000;

V - egresso do sistema prisional, o candidato em liberdade
condicional ou aquele que tiver cumprido pena privativa de liberdade
no sistema prisional do Estado e se encontrar em liberdade definitiva
há, no máximo, dois anos na data de inscrição para o processo
seletivo;

VI - adolescente que tenha cumprido medida socioeducativa, o
candidato que tiver cumprido medida de prestação de serviços à
comunidade, de liberdade assistida, de semiliberdade ou de
internação, no Estado, conforme os arts. 112 e 117 a 125 da Lei
Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente -' há, no máximo, dois anos na data de inscrição para o
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processo seletivo.

Art. 3° - A UEMG destinará aos candidatos carentes, nos termos
desta lei, o percentual de 40% das vagas oferecidas, por curso e
turno, assim distribuídas:

- 5%, destinadas a pessoas portadoras de deficiência;
II - 23%, destinadas a indígenas e afro-descendentes;
III - 1%, destinadas a egressos do sistema prisional do Estado;
IV - 1%, destinadas a adolescentes que tenham cumprido medida

socioeducativa no Estado;
V - 10% , destinadas aos demais alunos carentes.
Art. 40 - A UNIMONTES destinará aos candidatos carentes, nos

termos desta lei, o percentual de 50 % das vagas oferecidas, por
curso e turno, assim distribuídas:

- 5%, destinadas a pessoas portadoras de deficiência;
II - 28%, destinadas a indígenas e afro-descendentes;
III - 1%, destinadas a egressos do sistema prisional dó Estàdo;
IV - 1%, destinadas a adolescentes que tenham cumprido medida

socioeducativa no Estado;
V - 15%, destinadas aos demais alunos carentes.
Art. 50 - O edital do processo seletivo especificará o número de

vagas destinadas aos candidatos de que trata esta lei em cada curso,
considerando-se os percentuais definidos no "caput" dos arts. 3 0 e 40.

Parágrafo único - Sempre que a aplicação do referido percentual
resultar em número fracionário, arredondar-se-á a fração igual ou
superior a 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro subseqüente e a
fração inferior a 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro anterior,
assegurando-se, no mínimo, uma vaga por categoria a que se refere o
art. 1° desta lei.

Art. 60 - Para fazer jus à reserva de vagas estabelecida por esta lei,
o candidato deverá:

- preencher os requisitos legais para admissão nas instituições
públicas estaduais de ensino superior;

II - submeter-se a processo seletivo em igualdade de condições com
os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas e à
pontuação mínima exigida para a aprovação, observadas, no caso de
candidato portador de deficiência, as disposições da Lei n° 14.367, de
19 de julho de 2002;
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III - declarar expressamente a sua condição e a categoria a que
concorre, vedada a inscrição em mais de uma das categorias
previstas nesta lei;

IV - apresentar alvará expedido pela Vara de Execuções que
comprove a situação a que se refere o art. 2 0 , V;

V - apresentar atestado do Juiz da Vara da Infância e da Juventude
que comprove a situação a que se refere o ai. 2 0 , VI.

§ 1° - O candidato que não comprovar o atendimento aos requisitos
previstos nesta lei poderá optar pela desistência do concurso
vestibular, caso em que lhe será ressarcido o valor pago como taxa de
inscrição, se houver, no prazo de cinco dias úteis contados do
protocolo do pedido.

§ 2° - O candidato que não optar pela desistência concorrerá em
igualdade de condições com os demais candidatos que não se
inscreveram em qualquer das categorias previstas nesta lei.

§ 3° - No caso de candidato portador de deficiência, a instituição de
ensino avaliará, previamente à realização do processo seletivo, a
compatibilidade do curso pretendido com as especificidades da
deficiência apresentada pelo candidato.

Ai. 7° - O preenchimento das vagas reservadas a título de cota
mínima dar-se-á em lista de classificação autônoma.

§ 1° - Os candidatos de que trata esta lei não selecionados no
número de vagas reservadas a título de cota mínima serão agregados
à lista de classificação geral, em igualdade de condições.

§ 20 - Em caso de não haver candidatos aprovados em quantidade
suficiente para preencher as vagas reservadas a título de cota
mínima, as vagas remanescentes serão acrescidas ao restante das
vagas existentes.

§ 30 - A lista de classificação dos candidatos a que se refere o inciso
VI do ai. 2° desta lei, quando de sua divulgação, identificará apenas o
número de inscrição, sendo vedada a publicação dos nomes dos
candidatos nessa situação.

Art. 80 - A instituição de ensino que receber aluno portador de
deficiência deverá cumprir os requisitos de acessibilidade previstos na
legislação federal e estadual em vigor e desenvolver ações voltadas à
flexibilização e à especialização dos serviços didático-pedagógicos e
administrativos, promovendo a capacitação de recursos humanos e as
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adaptações necessárias em sua infra-estrutura, de modo a
possibilitar a plena integração do aluno podador de deficiência à vida
acadêmica

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Durval Angelo, Presidente e relator - Biel Rocha - Mauro Lobo -

Roberto Ramos.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°272/2003

Institui reserva de vagas na Universidade do Estado de Minas
Gerais - UEMG - e na Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e a

Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - destinarão
cotas mínimas de vagas nos cursos por elas oferecidos aos
candidatos comprovadamente carentes, aos podadores de deficiência,
aos indígenas e afro-descendentes, nos termos desta lei.

Art. 20 - Para efeito desta lei, considera-se:
- carente o candidato que comprove ter renda "per capita",

calculada pela razão entre o rendimento familiar total e o número de
pessoas do grupo familiar, residentes no mesmo domicílio, inferior a
meio salário mínimo nacional;

II - afro-descendente o candidato que assim se declarar; abrangendo
as categorias de negro e pardo;

III - indígena o candidato de ascendência pré-colombiana, nos
termos do art. 31 , 1, da Lei Federal n° 6.001, de 19 de dezembro de
1973- Estatuto do índio;

IV - portador de deficiência aquele assim caracterizado conforme as
definições de deficiência estabelecidas na Lei n° 13.465, de 12 de
janeiro de 2000.

Art. 30 - A UEMG destinará aos candidatos carentes o percentual de
40% das vagas oferecidas, por curso e turno.

Parágrafo único - Do percentual de vagas a que se refere este
artigo, obedecido o requisito da carência do candidato, 5% serão
destinadas a pessoas portadoras de deficiência, 25%, a indígenas e
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afro-descendentes e as 10% restantes, aos alunos
comprovadamente carentes, nos termos do art. 20, 1, desta lei.

Art. 40 - A UNIMONTES destinará aos candidatos carentes o
percentual de 50% das vagas oferecidas, por curso e turno.

Parágrafo único - Do percentual de vagas a que se refere este
artigo, obedecido o requisito da carência do candidato, 5% serão
destinadas a pessoas portadoras de deficiência, 30%, a indígenas e
afro-descendentes e as 15% restantes, aos alunos comprovadamente
carentes, nos termos do art. 2°, 1, desta lei.

Art. 5° - O edital do processo seletivo especificará o número de
vagas destinadas aos candidatos de que trata esta lei em cada curso,
considerando-se os percentuais definidos no "caput" dos arts. 3 0 e 40 .

Parágrafo único - Sempre que a aplicação do referido percentual
resultar em número fracionário, arredondar-se-á a fração igual ou
superior a 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro subseqüente e a
fração inferior a 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro anterior.

Art. 6 0 - Para fazer jus à reserva de vagas estabelecida por esta lei,
o candidato deverá:

- preencher os requisitos legais para admissão nas instituições
públicas estaduais de ensino superior;

II - submeter-se a processo seletivo em igualdade de condições com
os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas e à
pontuação mínima exigida para a aprovação, observadas, no caso de
candidato portador de deficiência, as disposições da Lei n.° 14.367, de
19 de julho de 2002;

III - declarar expressamente a sua condição e a categoria a que
concorre, vedada a inscrição em mais de uma das categorias
previstas nesta lei.

§ 1° - O candidato que não comprovar o atendimento aos requisitos
previstos nesta lei poderá optar pela desistência do concurso
vestibular, caso em que lhe será ressarcido o valor pago como taxa de
inscrição, se houver, no prazo de cinco dias úteis contados do
protocolo do pedido.

§ 20 - O candidato que não optar pela desistência concorrerá em
igualdade de condições com os demais candidatos que não se
inscreveram em qualquer das categorias previstas nesta lei.

§ 3° - No caso de candidato podador de deficiência, a instituição de
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ensino avaliará, previamente à realização do processo seletivo, a
compatibilidade do curso pretendido com as especificidades da
deficiência apresentada pelo candidato.

Art. 7° - O preenchimento das vagas reservadas a título de cota
mínima dar-se-á em lista de classificação autônoma.

§ 1° - Os candidatos de que trata esta lei não selecionados no
número de vagas reservadas a título de cota mínima serão agregados
à lista de classificação geral, em igualdade de condições.

§ 20 - Em caso de não haver candidatos aprovados em quantidade
suficiente para preencher as vagas reservadas a título de cota
mínima, as vagas remanescentes serão acrescidas ao restante das
vagas existentes.

Art. 80 - A instituição de ensino que receber aluno podador de
deficiência deverá cumprir os requisitos de acessibilidade previstos na
legislação federal e estadual em vigor e desenvolver ações voltadas à
flexibilização e à especialização dos serviços didático-pedagógicos e
administrativos, promovendo a capacitação de recursos humanos e as
adaptações necessárias em sua infra-estrutura, de modo a possibilitar
a plena integração do aluno podador de deficiência à vida acadêmica

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 296/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em pauta

dispõe sobre a proibição do repasse às empresas privadas do valor
recolhido em razão da cobrança de multas e sobre a divulgação dos
valores arrecadados e dá outras providências.

No 1° turno, a proposição foi aprovada com as Emendas n°s 1 e 2,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no 2° turno, no
âmbito de sua competência, e elaborar a redação do vencido, que é
parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme manifestado anteriormente por esta Comissão, o projeto

que ora analisamos objetiva proibir o repasse às empresas privadas
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do valor recolhido em razão da cobrança de multas e a divulgação
dos valores arrecadados. Estatui, ainda, no seu art. 2° que os valores
auferidos em razão das multas aplicadas a partir da indicação de
aparelhos eletrônicos de detecção de velocidade e equipamentos
fotográficos deverão reverter integralmente para a reparação e a
manutenção das vias públicas.

Como justifica o autor do projeto, o Poder Executivo Estadual
realizou contratação para fornecimento, instalação e operação dos
detetores eletrônicos de velocidade nas rodovias sob administração
estadual, e a remuneração dessas empresas tem sido calculada com
base em percentual do montante de valores arrecadados com a
cobrança das multas aplicadas. Ocorre que é cada vez maior o
número de reclamações da população acerca das infrações
apontadas pelos citados aparelhos, o que, aliado à remuneração
variável, pode ensejar desconfiança quanto à isenção da empresa
encarregada da aferição da velocidade estabelecida para a via
fiscalizada.

Dessa forma, essa prática contraria, em tese, as normas
estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, que buscam, muito
mais que punir, educar. Como resultado, o cidadão encontra nesses
equipamentos mais uma forma de se ver vítima da sanha
arrecadadora do Estado.

Vale recordar que a matéria foi amplamente discutida no P turno,
tendo sido ressaltados seu caráter meritório e a ausência de impacto
financeiro negativo para o Tesouro Estadual.

Assim, ao invés de impedir o legítimo direito de fiscalização por
parte das autoridades de trânsito, o vencido no 1° turno busca
promover a devida justiça ao cidadão.

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

296/2003 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro

Lessa - Chico Simões - Mauro Lobo - Doutor Viana.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 296/2003

Dispõe sobre a proibição do repasse às empresas privadas do valor
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recolhido em razão de cobrança de multas e divulgação dos
valores arrecadados e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica vedada aos órgãos e às entidades da administração

pública estadual, direta e indireta, a contratação de prestação de
serviço de detecção de velocidade nas rodovias de sua circunscrição,
por meio de aparelho eletrônico fotográfico ou não fotográfico, que
tenha a sua remuneração calculada com base no valor das multas
aplicadas.

Art. 20 - A receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito
nas rodovias sob administração estadual será aplicada na forma
estabelecida pelo art. 320 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de
1997.

Art. 30 - O Poder Executivo deverá divulgar no órgão oficial dos
poderes do Estado e disponibilizar para consultas na Internet, até o
último dia do mês seguinte ao encerramento do trimestre civil
imediatamente anterior, relatório detalhado da arrecadação do Estado,
especificando:

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

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

III - o valor arrecadado por município do local de autuação;
IV - o valor total impugnado.
Art. 40 - o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 935/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 935/2003
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a permutar com José
Piau de Souza Filho os imóveis que especifica.

A proposição foi aprovada no l o turno na forma apresentada.
Retorna, agora, a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2°
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turno, nos termos do art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.
Fundamentação

O projeto de lei em causa visa a permutar bem público do Estado,
constituído de 18 lotes da quadra 1413 e 11 lotes da quadra 1313,
localizados em Patos de Minas, com imóvel de propriedade de José
Piau de Souza Filho, para instalação da ioa Companhia da Polícia
Militar Florestal.

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 ativo permanente do
Tesouro só poderá ser realizada com a referida autorização.

Reiteramos o entendimento formalizado no 1° turno, quando este
órgão colegiado considerou que o projeto de lei não acarreta ônus
financeiro para o Estado nem repercussão na lei orçamentária, não
havendo, portanto, o que possa obstar a sua tramitação.

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

935/2003 no 2 0 turno.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro

Lessa - Doutor Viana - Mauro Lobo - Chico Simões.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.507/2003

Mesa da Assembléia
Relatório

Por intermédio da proposição em epígrafe, o Deputado João Bittar
postula ao Presidente da Casa seja enviado ofício à Secretária da
Educação solicitando informações acerca dos valores repassados
mensalmente ao Município de Uberlândia para o transporte escolar de
alunos do ensino médio.

O requerimento foi publicado no órgão oficial do Estado e, em
seguida, encaminhado a este órgão colegiado para que, nos termos
do ali. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, emita parecer sobre a
matéria.

Fundamentação
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O transporte escolar dos alunos da rede estadual tem sido
realizado em cooperação com os municípios, funcionando de maneira
similar ao Programa Nacional de Transporte Escolar, no qual são
formalizados convênios com as prefeituras municipais para
atendimento dos alunos do ensino fundamental. O transporte escolar,
em nível estadual, integra o programa orçamentário "Atendimento aos
Municípios", mantido com recursos oriundos da Quota Estadual do
Salário-Educação - QESE.

A Secretária da Educação mantém, em seu "site" oficial,
informações sobre o valor total repassado aos municípios, no
exercício em curso, para a manutenção do programa de transporte
escolar destinado aos alunos do ensino fundamental. Não há, no
entanto, informações disponíveis acerca da existência de programa de
transporte escolar direcionado aos alunos do ensino médio nem são
discriminados, nas informações citadas no "site", os valores
percebidos por município para atendimento aos alunos do ensino
fundamental. Pelos Demonstrativos da Execução Orçamentária da
Despesa publicados mensalmente no órgão oficial do Estado, não é
possível ter ciência do valor repassado à conta do Programa de
Transporte Escolar, pois este não configura ação específica no
programa orçamentário citado.

A Lei Federal n° 10.709, de 31/7/2003, determina que Estados e
municípios devem assumir õ transporte dos alunos de suas
respectivas redes. Depreende-se do texto legal que,
independentemente do nível de ensino, o transporte escolar deve ser
garantido pelo Estado.

Dessa forma, consideramos pertinente, principalmente com o
advento da citada lei federal, que o Poder Legislativo, no cumprimento
de sua função fiscalizadora, tenha acesso às informações solicitadas
no requerimento ora analisado. Parece-nos conveniente, entretanto,
que a solicitação abranja todos os municípios mineiros, bem como os
níveis de ensino atendidos, pois há uma demanda crescente de
informações acerca do Programa de Transporte Escolar e, como já
comentado, uma grande carência nessa área.

Assim, para efetuar as necessárias adaptações, propomos nova
redação à proposição, na forma do Substitutivo n° 1.

Conclusão
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Pelo exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Requerimento
n° 1.50712003, na forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos.

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, sejam solicitadas à Secretária de Estado da Educação as
seguintes informações acerca da execução do Programa de
Transporte Escolar:

- número de municípios atendidos;
- valor repassado no exercício de 2003, por município;
- abrangência do atendimento quanto ao nível de ensino;
- valores estimados para repasse em 2004.
Requer, ainda, seja dada ciência deste requerimento à Sra. Vanessa

Guimarães Pinto, Secretária de Estado da Educação.
João Bittar
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 18 de fevereiro de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Pastor George, relator - Rêmolo AIoise -

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

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.793/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Meio Ambiente, por intermédio da proposição em

estudo, requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja
encaminhado ofício ao Presidente da Fundação Estadual do Meio
Ambiente - FEAM - solicitando que a mantenha informada sobre o
processo de instalação do aterro sanitário no Município de Nova
Serrana.

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

Fundamentação
As descargas livres praticadas por particulares ou pelas prefeituras

municipais apresentam, irrevogavelmente, perigos certos: poluição
das águas subterrâneas e, por conseguinte, dos cursos de água
vizinhos; proliferação de animais parasitas (insetos e roedores);
odores nauseabundos decorrentes de fermentação, com efeito
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adverso sobre os valores da terra e criação de transtorno para o
público.

Objetivando minimizar os danos ambientais causados pelos
depósitos de lixo a céu aberto, o Conselho Estadual de Política
Ambiental - COPAM - editou, em 14/12/2001, a Deliberação Normativa
n° 52, convocando os municípios com população urbana superior a 50
mil habitantes a fazer o licenciamento ambiental de sistema adequado
de destinação final de resíduos sólidos urbanos.

Trata-se da implementação de aterros sanitários, método de
disposição do refugo na terra, sem prejuízos ou ameaças à saúde e à
segurança pública, pela utilização de princípios de engenharia que o
confinam ao menor volume possível, cobrindo-o com uma camada de
terra na conclusão de cada dia de operação ou, mais freqüentemente,
de acordo com o necessário

A deliberação citada, no seu art. 1°, convoca 47 municípios mineiros
com população superior a 50 mil habitantes para o licenciamento
ambiental. Nessa listagem, não consta Nova Serrana, pois, na época
da convocação, sua população total era de aproximadamente 42 mil
habitantes.

Em seu art. 20 , obriga, no prazo máximo de seis meses contados a
partir da data de sua publicação, todos os municípios mineiros a
minimizar os impactos ambientais nas áreas de deposição final de lixo
urbano de origem domiciliar, comercial ou pública.

Como não podemos afirmar que o Município de Nova Serrana esteja
implementando a instalação de aterro sanitário, optamos por
apresentar substitutivo à matéria.

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

1.79312003 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

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

A Comissão de Meio Ambiente requer a V. Exa., na forma
regimental, seja enviado ofício ao Presidente da Fundação Estadual
do Meio Ambiente - FEAM - solicitando que informe a esta Casa se o
Município de Nova Serrana está implementando a instalação de aterro
sanitário em seus domínios e, em caso afirmativo, em que fase se



388
encontra a obra.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 18 de fevereiro de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Pastor George, relator - Rêmolo Aloise -

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

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.795/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, por via

da proposição em análise, requer à Presidência da Assembléia
Legislativa sejam encaminhados ofícios às Secretarias de
Planejamento e Gestão e de Desenvolvimento Social e Esportes
solicitando que enviem relatórios da atual situação das unidades da
extinta Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor-FEBEM.

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 dispõe o Regimento Interno em seu art. 100, IX, as

comissões, em razão da matéria de sua competência, poderão
encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido escrito de
informação a Secretário de Estado e a outras autoridades públicas.

A proposição refere-se à FEBEM, extinta pela Lei n° 11.819, de
31/3/95.

Essa lei, em seu art. 14, estabelece que as atividades da Fundação
sejam absorvidas pela Secretaria da Criança e do Adolescente, hoje
denominada Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes,
ficando consolidada a sua extinção após a transferência definitiva de
suas atribuições.

Ficou estabelecido, ainda, no § 3 0 do citado artigo que o Governador
criaria, mediante decreto, comissão de trabalho que contaria com a
participação de representantes dos servidores da FEBEM, com
poderes para examinar a situação da Fundação, visando à
transferência do patrimônio, das atividades, das obrigações
contratuais e de pessoal, como também para providenciar os atos
necessários à efetivação da medida prevista no "capuV' do art. 14.

Passados oito anos da extinção da FEBEM, ainda restam questões
a ser devidamente esclarecidas sobre a gestão de suas unidades,
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sobre a absorção de seu corpo funcional e sobre a proposta
governamental para o atendimento de crianças e adolescentes por ela
assistidos.

Consideramos o requerimento pertinente, mas não vislumbramos a
necessidade de endereçá-lo à Secretaria de Planejamento e Gestão,
por entendermos que a Secretaria de Desenvolvimento Social e
Esportes é o órgão competente para responder às perguntas. Por tal
razão, optamos por apresentar-lhe substitutivo.

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

1.795/2003 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., na forma regimental, seja encaminhado ofício ao Secretário
de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes solicitando o envio
de relatório contendo as informações a seguir mencionadas, sobre a
extinta Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM:

1 - As unidades que estão sob gestão do Estado;
1.1 - órgãos responsáveis pela execução dos serviços (se

executados indiretamente, mencionar os responsáveis);
1.2 - o número de crianças e adolescentes atendidos por programas

e atividades desenvolvidos e os recursos humanos utilizados;
1.3 - capacidade física das unidades e os recursos humanos

utilizados;
1.4 - proposta do Governo Estadual para dar atendimento a crianças

e adolescentes e as unidades utilizadas.
2 - As unidades que estão sob gestão de municípios;
2.1 - condições e prazos dos convênios celebrados entre o Estado e

os municípios;
2.2 - órgão municipal responsável pela execução dos serviços, (se

prestados indiretamente, mencionar o estabelecimento responsável);
2.3 - o número de crianças e adolescentes atendidos por programas

e atividades desenvolvidos e os recursos humanos utilizados;
2.4 - capacidade física das unidades e os recursos humanos

empregados no atendimento;
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2.5 - proposta de cada Governo Municipal para dar atendimento a

crianças e adolescentes, relacionando as respectivas unidades.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 18 de fevereiro de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Pastor George, relator - Rêmolo Aloise -

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

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 18/2/2004, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Pauto Piau, notificando o falecimento do Sr. Valter
Ferreira de Souza, ocorrido em 15/2/2004, em Uberaba. (- Ciente.
Oficie-se.)	 -

COMUNICAÇÃO
- O Sr. Presidente despachou, em 19/2/2004, a seguinte

comunicação:
Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra. Maria

Nilse Senador, ocorrido em Aiuruoca, em 15/2/2004. (- Ciente. Oficie-
se.)

rÃ,
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2004

ATAS

ATA DA 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR, EM 11/12/2003

As 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Márcio Passos e Sidinho do Ferrotaco (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 Sidinho do
Ferrotaco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta. Passa-se à 3 Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado André Quintão, em que solicita seja realizado debate
público com o tema 'Participação Popular no Poder Legislativo".
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2004.
André Quintão, Presidente - Leonardo Quintão - Mauro Lobo.

ATA DA 31 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 17/12/2003

Às 9h44min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana
Maria Resende e os Deputados Adalclever Lopes, Leonídio Bouças,
Weliton Prado e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado
Sidinho do Ferrotaco, por indicação da Liderança do BPSP), membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Paulo
Piau. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever
Lopes, 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. 0 Presidente informa que a
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reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. 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 os pareceres pela
aprovação, no 20 turno, dos Projetos de Lei n

o
s 177/2003 na forma do

vencido no 1° turno; e 473/2003 na forma do vencido no 1° turno com
as Emendas de n° 5 1 a 3 (relator dos projetos: Deputado Weliton
Prado); e os pareceres pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos de
Lei n

o
s 15/2003 com a Emenda de n° 1 na forma da Subemenda n° 1,

apresentada pelo relator, e a Emenda de n° 2, da Comissão de
Constituição e Justiça; 271/2003 e 1.084/2003 com a Emenda de n° 1,
(relator dos projetos: Deputado Leonídio Bouças); e 12012003,
303/2003 na forma do Substitutivo n° 2, apresentado pelo relator,
rejeitando-se o Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça e 815/2003 na forma do Substitutivo n° 1 (relator dos projetos:
Deputado Weliton Prado). Os Projetos de Lei n

o
s 215, 727, 728, 831,

1.160 e 1.206/2003, a requerimento dos relatores, Deputada Ana
Maria Resende e Deputados Leonídio Bouças e Weliton Prado, são
convertidos em diligência à Secretaria de Estado da Educação.
Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, os
Projetos de Lei nos 334/2003 (relator: Deputado Weliton Prado) e
437/2003 (relator: Deputado Leonídio Bouças), que receberam
parecer pela aprovação. Submetidos a votação, são aprovados os
Requerimentos nos 2.038, 2.052, 2.058, 2.061, 2.062, 2.063, 2.065,
2.068 e 2.098/2003. Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados quatro
requerimentos: de autoria do Deputado Adalclever Lopes e da
Deputada Maria Tereza Lara, solicitando voto de congratulações com
as entidades que se opuseram à construção de uma penitenciária
tradicional em Três Corações e solicitando ao Governador do Estado
que acolha proposta da UNINCOR para a implantação de projeto de
reeducação de detentos; um, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
solicitando audiência pública em São Gonçalo do Sapucaí, pará se
debater a implantação de uma unidade de ensino do SENAI; um, do

rs
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Deputado Doutor Viana, solicitando reunião para debater o Projeto
de Lei n° 1.294/2003, que trata das carreiras dos profissionais da
educação básica. Este último requerimento, por decisão do
Presidente, é anexado a requerimento do Deputado Chico Rafael
aprovado na última reunião. 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, 18 de fevereiro de 2004.
Adalciever Lopes, Presidente - Ana Maria Resende - Sidinho do

Ferrotaco - Weliton Prado.
ATA DA 35 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 17112/2003
As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Cesar, Maria Olívia e Biel Rocha, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento de ofício do Sr. Márcio Fortes de Almeida,
Ministro interino do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
prestando informações a respeito do Requerimento n° 1.251/2003,
desta Comissão, e encaminhando cópia de nota técnica da Secretaria
de Comércio Exterior do Ministério referente ao assunto. O Presidente
acusa o recebimento do Projeto de Lei n° 1.207/2003 no 1° turno e
comunica que designou o Deputado Chico Rafael para relatá-lo.
Passa-se à 1a 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 01.121/2003 é retirado da pauta,
atendendo-se a requerimento da Deputada Maria Olívia, aprovado
pela Comissão. Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 2.057, 2.059, 2.060
e 2.095/2003. 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 ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Biel Rocha - Maria Olívia.

ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 17/12/2003
Às 15h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João e Doutor Viana e a Deputada Ana Maria Resende,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Vice-Presidente, Deputado Padre João, 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 dos Ofícios nos
83/2003, do Sr. José Claudenor Vermóhlen, Coordenador-Geral de
Relações Públicas da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da
Presidência da República, e 3.150/2003, do Sr. José Ivo Vannuchi,
Chefe da Assessoria para Assuntos Parlamentares do Ministério da
Fazenda, publicados no "Diário do Legislativo" de 6/12/2003. A
Presidência acusa o recebimento do Projeto de Resolução n°
1.214/2003 no 1° turno e comunica que designou o Deputado Gil
Pereira para relatá-lo. 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 2.074, 2.075 e

2.097/2003. 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, 17 de fevereiro de 2004.
Gil Pereira, Presidente - Padre João - Luiz Humberto Carneiro -

Doutor Viana.
ATA DA 18S REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 17/12/2003
As 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Alberto Bejani, Chico Simões (substituindo este ao Deputado André
Quintão, por indicação da Liderança do PT) 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
Chico Simões, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto
de Lei n°898/2003, com as Emendas n

o
s 1 a 3 ao vencido no 1° turno

(relatora: Deputada Marília Campos). Passa-se à 3a Fase do Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. O Deputado Alberto Bejani transfere a Presidência à
Deputada Marília Campos e apresenta requerimento em que solicita à
Mesa da Assembléia cópia do contrato efetivado entre o Estado e a
firma Mercedes-Benz, sediada em Juiz de Fora. Submetido a votação,
o requerimento é aprovado. Reassumindo a direção dos trabalhos, o
Deputado Alberto Bejani submete a discussão e votação os Pareceres
de Redação Final dos Projetos de Lei n

o
s 58, 469, 575, 734, 742, 749,

791, 952, 954, 963, 965, 980,1.009, 1.012, 1.014, 1.022, 1.043, 1.049,
1.054, 1.055, 1.060, 1.064, 1.066, 1.069, 1.076, 1.077, 1.086, 1.106,
1.107, 1.119, 1.120, 1.123, 1.129, 1.135, 1.138, 1.141, 1.169, 1.171 e
1.209/2003. 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, 17 de fevereiro de 2004.
Alberto Bejani, Presidente - Marília Campos - Biel Rocha.

ATA DA 12a REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 17/12/2003
Às 15h36min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas e Maria Tereza Lara e o Deputado
Antônio Júlio, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a

rs
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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 apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Sr. Renato Franco de Almeida, Promotor
de Justiça de Defesa do Consumidor, publicado no "Diário do
Legislativo" em 12/12/2003; e requerimento do Deputado Domingos
Sávio, Presidente da Comissão de Administração Pública, em que
solicita, a requerimento do Deputado Paulo Piau, seja realizada
análise técnica de documentação sobre as condições da Cooperativa
Agropecuária dos Produtores Rurais de Iturama - CAPRIL - como
contribuinte do Estado. A Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, no 20 turno, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 375/2003 (Deputada
Lúcia Pacífico) e 982/2003 (Deputado Antônio Júlio). Passa-se à V
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 11
turno, do Projeto de Lei n° 810/2003 com a Emenda n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relatora: Deputada Maria Tereza
Lara). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Maria Tereza Lara - Antônio Júlio.

ATA DA 26- REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 18/12/2003

As 9h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Bonifácio Mourão, Gilberto Abramo, Ermano Batista, Gustavo
Valadares, Leonardo Moreira, e Sidinho do Ferrotaco (substituindo,
este ao Deputado Ermano Batista, por indicação da 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
Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
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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 1.288, 1.291, 1.301 e 1.308/2003 (Deputado
Gilberto Abramo); 1.290, 1.298 e 1.305/2003 (Deputado Leonardo
Moreira); 1.061, 1.289, 1.297, 1.300 e 1.309/2003 (Deputado Leonídio
Bouças); 1.292 e 1.210/2003 (Deputado Gustavo Valadares); 1.296,
1.302 e 1.30312003 (Deputado Durval Angelo); 1.304 e 1.307/2003
(Deputado Ermano Batista); 1.294, 1.295, 1.299 e 1.306/2003
(Deputado Bonifácio Mourão). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados os pareceres pela antijuridicidade, pela
ilegalidade e pela inconstitucionalidade, no 10 turno, dos Projetos de
Lei nos 1.095 e 1.226/2003 (relator: Deputado Ermano Batista, o
primeiro em virtude de redistribuição). Após discussão e votação, são
aprovados os pareceres pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade, no 1 ° turno, dos Projetos de Lei n os 26, 235 e
307/2003 (relator: Deputado Leonardo Moreira, o primeiro em virtude
de redistribuição); 341 e 360, ambos com a Emenda n° 1, 359 na
forma do Substitutivo n° 1, 431/2003 (relator: Deputado Ermano
Batista); 438, 735, 736, 737, 1.222/2003 (relator: Deputado Gustavo
Valadares, em virtude de redistribuição). Nesse momento, o Deputado
Bonifácio Mourão retira-se do recinto. Registra-se a presença da
Deputada Maria Olívia que substitui o Deputado Bonifácio Mourão, por
indicação da Liderança do PT. São aprovados requerimentos que
solicitam sejam convertidos em diligência à Secretaria de Estado de
Governo  à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o Projeto de Lei n°
1.254/2003 (relatora: Deputada Maria Olívia); 1.263/2003 à Secretaria
de Estado de Governo e à Prefeitura Municipal de Comendador
Gomes (relatora: Deputada Maria Olívia); e 1.265/2003 à Secretaria
de Estado de Governo e à Prefeitura de Mariana (relator: Deputado
Gilberto Abramo). Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Os pareceres sobre os Projetos
de Lei n

o
s 195 e 301/2003 deixam de ser apreciados em virtude de
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prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado Gustavo
Valadares, em virtude de redistribuição. 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 nos 1.230, 1.231, 1.237, 1.243, 1.248, 1.236, 1.25812003 (relator:
Deputado Gustavo Valadares, os cinco primeiros em virtude de
redistribuição); 1.232, 1.233, 1.234, 1.235/2003 (relatora: Deputada
Maria Olívia, em virtude de redistribuição); 1.241 com a Emenda n° 1,
1.246, 1.257/2003 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.251, 1.252
com a Emenda n° 1, 1.256, 1.259 e 1.272/2003 (relator: Deputado
Sidinho do Ferrotaco, em virtude de redistribuição). São aprovados os
requerimentos que solicitam sejam convertidos em diligência ao autor
os Projetos de Lei nos 1.245 (relator: Deputado Leonídio Bouças);
1.242 e 1.274/2003 (relator: Deputado Ermano Batista). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Maria Tereza Lara - Gustavo Valadares

- Ana Maria Resende.
ATA DA 33a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE, EM

18/12/2003
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Fahim Sawan e Célio Moreira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Célio Moreira, dispensa a

o	leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente acusa
o recebimento dos Projetos de Lei n os 814, 1.089 e 1.221/2003 no 1°
turno e comunica que designou para relatá-los os Deputados Ricardo
Duarte, Fahim Sawan e Carlos Pimenta, respectivamente. Passa-se à
p Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Submetidos a discussão e votação são aprovados, cada um por sua
vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n

o
s 472, 561,

903, 918, 970, 1.052 e 1.175/2003. Passa-se à 3' Fase do Ordem do
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Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado Fahim Sawan, em que solicita
seja enviado ofício ao Governador do Estado com vistas a que
encaminhe a esta Casa o projeto de lei que institui o plano de carreira
dos servidores públicos estaduais de saúde; do Deputado Célio
Moreira, em que solicita seja enviado ofício à Secretaria Municipal de
Saúde com vistas à obtenção de informações sobre as ações dessa
Secretaria em relação à leishmaniose visceral; do Deputado Ricardo
Duarte, em que solicita seja enviado ofício à Secretaria da Saúde,
com vistas à obtenção de informações sobre as ações dessa
Secretaria em relação à leishmaniose visceral. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Neider Moreira - Fahim Sawan.

ATA DA 45a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 18/12/2003

As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva e Fábio Avelar e a Deputada Jô
Moraes, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Jô
Moraes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na oportunidade, a
Presidência suspende a reunião por alguns minutos. Reabertos os
trabalhos, após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 2 0 turno, dos Projetos de Lei nos
21/2003 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Dalmo
Ribeiro Silva) e 43/2003 com as Emendas n

o
s 1 e 2 (relator: Deputado

Domingos Sávio). O Projeto de Lei n° 376/2003 deixa de ser apreciado
em virtude de prorrogação de prazo solicitado pelo relator. Os Projetos
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de Lei nos 585 e 1127 são retirados da pauta por determinação do
Presidente, por terem sido apreciados em reunião anterior. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Leonardo Quintão - Maria Tereza Lara

- Fábio Avelar.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.173/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fahim Miguel Sawan, o projeto de lei em
epígrafe "autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Combate à
Violência contra a Mulher e dá outras providências".

Publicado em 16/10/2003, foi o projeto distribuído às Comissões de
Constituição e Justiça e de Saúde. Preliminarmente, vem o projeto 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
A proposição em tela autoriza o Poder Executivo a criar o Programa

de Combate à Violência contra a Mulher, com a finalidade de prestar
assistência à saúde física e mental das mulheres vítimas de violência,
e estabelece atribuições para o Poder Executivo.

Em que pese à intenção do legislador, o projeto apresenta
problemas de natureza jurídica e constitucional, conforme veremos a
seguir.

A elaboração e a execução de programas são temas eminentemente
administrativos que se enquadram no rol das competências atribuídas
ao Poder Executivo pela Constituição Federal, haja vista o disposto no
seu art. 23, inciso II, que inclui o cuidado com a saúde e a assistência
pública. A Constituição mineira, por sua vez, no seu art. 11, que
relaciona a competência material do Estado, faz igual previsão
também no inciso II desse artigo. Esses dispositivos demonstram a
impropriedade do instrumento normativo legal utilizado com crescente
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freqüência pelo Legislativo mineiro, consistente na apresentação
de projetos de lei meramente autorizativos, com o objetivo, tão-
somente, de trazer para a agenda política propostas cuja
implementação constitui atribuição típica do Poder Executivo, detentor
da competência constitucional para realizar tais ações de governo. E o
que ocorre com o projeto que ora analisamos, que apresenta um
comando para o Poder Executivo implementar uma ação que já está
incluída entre as de sua competência, o que denota o caráter inócuo
da lei.

E importante ressaltar que o Poder Legislativo pode e deve atuar na
discussão das políticas públicas a serem implantadas em nosso
Estado, entretanto, o momento jurídico-político próprio para os
parlamentares intervirem na gestão administrativa do Estado dá-se
quando da apreciação, da discussão e da modificação da Lei
Orçamentária Anual, ocasião em que emendas introdutórias ou
ampliativas desses tipos de programas e projetos podem ser
apresentadas pelos Deputados Estaduais. Esse é o momento e o
caminho corretos para que sejam criados programas e projetos de
iniciativa legislativa, sem sobrecarregar o nosso ordenamento jurídico
com normas de efeito inócuo e, muitas vezes, sem a menor condição
de ser implementadas, por falta de recursos. Ora, as rubricas
orçamentárias dos diversos órgãos administrativos do Estado
encontram-se totalmente comprometidas com programas e projetos
prioritários e já definidos na Lei do Orçamento. Custear novas ações
com as mesmas rubricas é prejudicar, ou mesmo inviabilizar, medidas
priorizadas e já em fase final de implementação no exercício
financeiro.

O Supremo Tribunal Federal, reafirmando que o nosso sistema
jurídico se baseia no princípio 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, nenhum plano ou
programa devem ser submetidos pelo Poder Executivo ao parlamento,
seja porque muitos deles são atividades típicas da administração, seja
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porque ficaria inviabilizado o exercício das funções daquele Poder.
Há, ainda, que se ressaltar a questão da viabilidade orçamentária na

hipótese da implantação desse projeto. Caso o programa viesse a ser
implementado, haveria geração de despesas. Entretanto, a Lei de
Responsabilidade Fiscal, editada em 4/5/2000, trouxe para o nosso
ordenamento jurídico uma questão de extrema importância, que é o
planejamento dos gastos públicos. Assim, ela prevê, em seu art. 16,
que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação
governamental que acarretem aumento de despesa deverão ser
acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que devam entrar em vigor e nos dois subseqüentes e
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. De acordo com a citada lei, consideram-se não
autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de
despesa ou a assunção de obrigação que não atendam às exigências
citadas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre
receitas e despesas.

Assim, devem ser observados os imperativos da Lei de
Responsabilidade Fiscal e deve ser fortalecida a atuação parlamentar
no que respeita à lei orçamentária, que passa obrigatoriamente pelo
exame desta Casa. A discussão da lei orçamentária é o momento
certo para que os Poderes, harmonicamente, definam a alocação dos
recursos públicos e priorizem as metas que pretendem alcançar. Esse
é o caminho para que os programas ultrapassem o texto da lei e se
tornem uma realidade social, em condições concretas de
implementação. Ao contrário, a aprovação por esta Casa de projeto de
lei meramente autorizativo apenas esvazia o papel do parlamento e
coloca no mundo jurídico mais uma norma sem condições de
aplicabilidade, por falta de previsão orçamentária.

Inconstitucionalidades pontuais são igualmente flagrantes:
estabelecer atribuição para o Poder Executivo, por exemplo, é matéria
de ordem constitucional, jamais do âmbito da lei ordinária, e tem sede
na Constituição Federal. Atribuir competência para secretaria de
Estado fere o princípio da separação dos Poderes. E o que se verifica
a partir da leitura dos arts. 2 0 e 30 do projeto, que estabelecem
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atribuições para órgãos pertencentes ao Poder Executivo e
diretamente subordinados ao Governador do Estado.

Outra inconstitucionalidade que vislumbramos na proposição
consiste na ausência de novidade jurídica no projeto, característica
essencial da lei, como aponta a doutrina do Direito. Ocorre que a
preocupação do legislador com a violência contra a mulher já existe
há algum tempo. Tanto assim é, que em 1999 foi editada a Lei n°
13.188, que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às
vítimas de violência no Estado e dá outras providências, norma cujo
alcance é mais justo, porque mais abrangente, uma vez que busca
atender a pessoa vítima de violência, seja homem , seja mulher. A
referida lei prevê a reparação de danos físicos e materiais sofridos
pela vítima, o plano de auxílio e de manutenção econômica para as
vítimas, testemunhas e seus familiares sob ameaça, o fornecimento
de alimentação para lesionados com dificuldades econômicas e seus
dependentes enquanto durar o tratamento e o apoio a programas
pedagógicos para readaptação social ou profissional da vítima, entre
outras providências. Além dessa, foi editada a Lei n° 13.432, também
de 1999, que prevê a criação do Programa Estadual de Albergues
para a Mulher Vítima de Violência, com a finalidade de oferecer às
mulheres vítimas de violência e a seus filhos menores abrigo e
alimentação, assistência social, médica, psicológica e jurídica.

A luz da fundamentação apresentada, constatamos que o projeto de
lei em análise não encontra respaldo para a sua aprovação no
arcabouço jurídico atualmente em vigor.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
1.173/2003.

Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.082/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Administração Pública, em atendimento

a requerimento do Deputado Paulo Piau, a proposição em exame
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solicita ao Secretário de Estado da Fazenda que ponha fim ao
processo fiscal contra a Cooperativa Agropecuária dos Produtores
Rurais de Iturama Ltda. - CAPRIL -, conforme acórdão 15.285/01/P,
do Conselho de Contribuintes dessa Secretaria.

Distribuída a matéria a este relator, passamos a emitir nosso
parecer.

Fundamentação
O objetivo da proposição em análise é a formulação de apelo ao Sr.

Fuad Jorge Noman Filho, Secretário de Estado da Fazenda, para que
se ponha fim ao Processo Tributário-Administrativo (PTA) contra a
CAPRIL, com base em acórdão do Conselho de Contribuintes. O
Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, órgão
colegiado de formação paritária, com representantes da Fazenda
Pública estadual e de entidades de classe de contribuintes, tem por
objetivo a revisão do lançamento fiscal, nos casos e prazos previstos
na Consolidação da Legislação Tributária Administrativa do Estado de
Minas Gerais - CLTA-MG.

Sobre o contencioso administrativo, o art. 133 da Lei n° 6.763, de
26/12/75, estabelece:

"Art. 133 - Quanto ao procedimento contencioso, o Processo
Tributário-Administrativo desenvolve-se, ordinariamente, em duas
instâncias organizadas na forma desta lei, para instrução, apreciação
e julgamento das questões surgidas entre os contribuintes e a
Fazenda Estadual, relativamente à interpretação e aplicação da
legislação tributária.

Parágrafo único - A instância administrativa começa pela
instauração do procedimento contencioso tributário e termina com a
decisão irrecorrível exarada no processo, o decurso de prazo para
recurso ou a afetação do caso ao Poder Judiciário".

O acórdão do Conselho de Contribuintes no qual se fundamenta o
requerimento se refere ao julgamento de impugnação apresentada
pela cooperativa contra autuação realizada pelo Fisco, relativa à
constatação da manutenção de um estabelecimento, no Município de
Gurinhatã, não inscrito no cadastro estadual de contribuintes do ICMS.
Por decisão unânime da ? Câmara de Julgamento do Conselho de
Contribuintes, em 17/10/2001, foram excluídas das exigências fiscais
o ICMS e a Multa de Revalidação, e cancelada a Multa Isolada,
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mantendo-se, no entanto, a aplicação da penalidade prevista no
art. 54, inciso 1, da Lei n°6.763, de 1975, referente à falta de inscrição
estadual.

Contudo, a Fazenda Pública estadual interpôs Recurso de Revista
contra essa decisão. Em 27/5/2002, a Câmara Especial deu
provimento ao recurso, restabelecendo as exigências fiscais do ICMS,
da Multa de Revalidação e da Multa Isolada - Acórdão n° 2.620, de
2002, da Câmara Especial.

A CLTA-MG, aprovada pelo Decreto n° 23.780, de 10/8/84,
estabelece:
• "Art. 89 - Põem fim ao contencioso administrativo fiscal:
• 1 - decisão irrecorrível para ambas as partes;".

Posteriormente, a CLTA-MG define:
"Art. 134- São irrecorríveis, na esfera administrativa:
III - a decisão da Câmara Especial que julgar o mérito da questão ou

questão prejudicial de conhecimento, em grau de recurso de revisão,
de ofício ou de revista;".

Sendo, portanto, irrecorrível o acórdão da Câmara Especial, é
finalizado o contencioso administrativo, devendo o crédito tributário
ser inscrito em divida ativa, nos termos do art. 186 da CLTA-MG.
Finda a fase administrativa, o contribuinte tem ainda a oportunidade
de discutir o crédito tributário na esfera judicial.
• Pelo exame da legislação pertinente, verifica-se que não cabe ao
Secretário de Estado da Fazenda interferir em Processo Tributário-
Administrativo ou em decisões finais do Conselho de Contribuintes.

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

2.082/2003.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Mauro

Lobo - Doutor Viana - Jayro Lessa (voto contrário).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 28 DE FEVEREIRO DE 2004

ATA

ATA DA 48 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 28 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 26/2/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Fábio Avelar
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n
o
s 180, 181, 182,

183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 e 191/2004 (encaminham os
Projetos de Lei n

o
s 1.395, 1.396, 1.397, 1.398, 1.399, 1.400, 1.401,

1.402, 1.403, 1.404, 1.405 e 1.406/2004, respectivamente), do
Governador do Estado - 2 8 Fase (Grande Expediente): Apresentação
de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n° 68/2004 -
Projetos de Lei n

o
s 1.407 a 1.412/2004 - Requerimentos n

o
s 2.283 a

2.300/2004 - Requerimentos da Deputada Jô Moraes e dos
Deputados Adelmo Carneiro Leão (2), Chico Simões, Doutor Viana
(2), Domingos Sávio (2), Elmiro Nascimento e outros - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Assuntos Municipais, do Trabalho,
de Transporte e de Turismo, da Deputada Maria Olívia e dos
Deputados Elmiro Nascimento (2), Sebastião Helvécio e Wanderley
Avila (2) - Oradores inscritos: Discursos dos Deputados Chico Simões,
Alberto Bejani e Laudelino Augusto - 28 Parte (Ordem do Dia): 18
Fase: Abertura de Inscrições - Questões de ordem - Palavras do Sr.
Presidente - Designação de Comissões: Comissão Especial Para
Emitir Parecer Sobre os Vetos às Proposições de Lei n

o
s 15.734,

15.738, 15.852 e 15.921 - Comissão Especial Para Emitir Parecer
Sobre os Vetos às Proposições de Lei n°5 15.784 e 15.924 - Leitura
de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Elmiro Nascimento e outros; deferimento - Votação de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Domingos Sávio (2) e
Doutor Viana; aprovação - 28 Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 81212003;
aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 919/2003;
encerramento da discussão; votação do Substitutivo n° 1, salvo
emendas; aprovação; requerimento do Deputado Fábio Avelar;
aprovação do requerimento; votação das Emendas n os 1 a 6; rejeição
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- Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.021/2003;
aprovação - Questões de ordem - 3a Parte: Leitura de Comunicações -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Antônio Andrade - Pastor George - Adalciever Lopes -

Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Bonifácio Mourão -
Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - José
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia Pacifico -
Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sebastião
Helvécio - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila.

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

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

P Parte
1 a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°- Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Doutor Viana, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

'MENSAGEM N° 180/2004*
Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado ao
Município de Aiuruoca.
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Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso

VI do art. 90 da Constituição do Estado esclareço que o projeto de lei
em tela se destina ao funcionamento de estabelecimentos
educacionais e sociais, prestando assim relevantes serviços à
comunidade local.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a apresentar o
presente projeto de lei à elevada apreciação de seus Nobres Pares

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.395/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Aiuruoca o

imóvel que especifica.
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Aiuruoca o imóvel constituído por uma área de 10.000m 2 (dez mil
metros quadrados), situado no lugar denominado "Campina",
registrado sob o n° 9.096, Livro 3-E, fls. 67, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Aiuruoca.

Parágrafo único - O imóvel se destina ao funcionamento de
estabelecimentos educacionais e sociais.

Art. 20 - O imóvel descrito no art. 10 é inalienável.
Art. 3° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado, caso não seja, no prazo de três anos, contados da lavratura
da escritura pública de doação, utilizado com as finalidades previstas
no parágrafo único do art. 1°.

Art. 40 - 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° 181/2004*

Belo Horizonte, 19 de fevereiro 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 à Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG
o imóvel que especifica".
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Por considerar relevantes as razões aduzidas na proposta da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, transcrevo-as na
íntegra:

"O imóvel objeto deste projeto de lei foi adquirido pelo Estado de
Minas Gerais por meio de Carta de Adjudicação, em decorrência de
herança jacente, em 10 de outubro de 1984. Até a presente data o
imóvel continua pertencendo ao patrimônio estadual, não tendo sido
dado a ele nenhuma destinação.

Considerando a legislação vigente a respeito da destinação de bens
adquiridos por meio de herança jacente, e pelo fato da UEMG ter
solicitado a sua doação, e ainda, o risco iminente de invasão, não
vemos inconveniente em efetuar a sua transferência de domínio, com
vistas ao desenvolvimento do ensino universitário."

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
a essa Casa a proposta de projeto de lei anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.396/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade do Estado de

Minas Gerais - UEMG o imóvel que especifica.
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Universidade do

Estado de Minas Gerais - UEMG o imóvel de propriedade do Estado
de Minas Gerais, constituído pela área de 60 ha (sessenta hectares),
situado no lugar denominado Rio Verde, no Município de Caldas,
registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caldas,
sob o n° 1-6.251,Livro 2-AH, fls.20.

Art. 20 - A finalidade da doação autorizada por esta Lei é a
implantação do Campus Universitário.

Art. 30 - A Universidade do Estado de Minas Gerais poderá alienar o
imóvel de que trata esta lei, desde que o produto da alienação seja
aplicado no desenvolvimento do ensino superior.

Art. 40 - O imóvel de que trata o art. 10 desta lei reverterá ao
patrimônio do Estado se, no prazo de três anos, contados da lavratura
da escritura pública de doação, a Universidade de Minas Gerais -
UEMG desvirtuar a finalidade estabelecida no art. 2 0 , ou modificar a
destinação contida no art.3 0 .

Art. 50 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."
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- 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° 182/2004*

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado ao
Município de Alfenas.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI
do art. 90, da Constituição do Estado de Minas Gerais, esclareço que
o projeto de lei em tela objetiva regularizar a ocupação do imóvel,
situado entre a Escola Estadual Levindo Lambert e a Escola Estadual
Judith Viana, que já está sendo utilizado pelo Município de Alfenas
como via pública, denominada Rua João Florentino da Silva.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI I'4° 1.397/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Alfenas o imóvel

que especifica.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Alfenas área de terreno constituída por uma faixa de 459,34m2
(quatrocentos e cinqüenta e nove metros e trinta e quatro centímetros
quadrados), a ser desmembrada de uma área de 10.000,00m2 (dez
mil metros quadrados), situada entre a Escola Estadual Professor
Levindo Lambert e a Escola Estadual Judith Viana, registrada sob o n°
549, livro 3-T, f Is. 04, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Alfenas.

Parágrafo único - O imóvel se destina à utilização como via pública,
denominada Rua João Florentino da Silva.

Art. 20 - O imóvel descrito no art. i° é inalienável.
Art. 30 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado, caso não seja utilizado com finalidade prevista no parágrafo
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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° 183/2004*

Belo Horizonte, 19 de fevereiro 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 Taiobeiras o imóvel que especifica".

Por considerar relevantes as razões aduzidas pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, transcrevo-as na íntegra:

"O terreno constituído pela área de 4.326,52 m 2, objeto desta minuta
de Projeto de Lei, é integrante da área total de 15.000,00 m2 onde
encontra-se instalada a Escola Estadual Oswaldo Lucas Mendes, que
foi doado ao Estado de Minas Gerais pela Prefeitura Municipal de
Taiobeiras. Considerando o fato da Secretaria de Estado da Educação
já ter concordado com a transferência de domínio de parte do imóvel
ao município por não comprometer o desempenho das atividades
escolares, é de relevância inquestionável a sua doação ao município
que pretende destiná-lo a abertura de via pública, o que promoverá
uma melhoria significativa na circulação de veículos no local".

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° 1.398/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Taiobeiras o

imóvel que especifica.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Taiobeiras o imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais,
constituído pelo terreno com área de 4.326,52 m2, situado na Av.
Amazonas, n° 164, naquele município, registrado no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Taiobeiras sob o n° R - 1 -301,
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fls.333, do livro 3-AE em 4 de junho de 1965.
Parágrafo único - O imóvel descrito no "eaput" deste artigo destina-

se à abertura de uma via pública.
Art. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo

de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação,
não tiver sido dada a destinação prevista, ou em qualquer época, no
caso de ser desvirtuada a finalidade estabelecida no parágrafo único
do art. 10 desta Lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário."
- 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° 184/2004*

Belo Horizonte, 19 de fevereiro 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 fazer
reverter ao Município de Doresópolis o imóvel que especifica".

Por considerar relevantes as razões aduzidas pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, transcrevo-as na íntegra:

"O Estado de Minas Gerais recebeu em doação da Prefeitura
Municipal de Doresópolis em 13 de agosto de 1968 o terreno objeto
deste projeto de lei, destinado a construção de uma cadeia pública,
não providenciada até a data atual. A Prefeitura Municipal manifestou
interesse em obter o referido imóvel, uma vez que ele está ocioso,
pretendendo implementar no local um projeto de casas populares, em
conformidade com o Plano de Obras Sociais do Município. Cumpre
acrescentar que a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que é
órgão ao qual o imóvel se encontra vinculado, foi consultada e
informou não ter interesse no imóvel, pelo fato do terreno não
apresentar as condições ideais para a construção da cadeia pública".

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos nobres pares dessa Casa o projeto de lei anexo.

Atenciosamente,
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Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI N° 1.399/2004
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de

Doresópolis o imóvel que especifica.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao

patrimônio do Município de Doresópolis o imóvel situado na Rua Pio
VI, esquina com Rua São Francisco, naquele Município, constituído
pelo terreno com área de 800,00m2, registrado no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Piumhi, sob o n° 37.522, a fls. 42, do livro
3-X.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário."
- 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° 185/2004*

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado ao
Município de Descoberto.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI
do art. 90 da Constituição do Estado, esclareço que o projeto de lei
em tela tem o objetivo de proporcionar a instalação do setor de
cultura, lazer, turismo e desportos pelo Município, a fim de que aquela
comunidade possa desfrutar das atividades que ali serão realizadas.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a apresentar o
presente projeto de lei à elevada apreciação de seus nobres pares.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.400/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Descoberto o

imóvel que especifica.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Descoberto o imóvel constituído de um terreno e suas benfeitorias,
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com área de 660m2 (seiscentos e sessenta metros quadrados),
situado à Cruzeiro, s/n°, no Município de Descoberto, registrado sob o
n° R-02-3.881, às fls. 43 do Livro 2-A-F de Registro Geral do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de São João Nepomuceno.

Parágrafo único - O imóvel se destina à instalação do setor de
cultura, lazer, turismo e desportos da Prefeitura Municipal de
Descoberto.

Art. 20 - O imóvel descrito no art. 1° reverterá ao patrimônio do
Estado, caso não seja utilizado com finalidade prevista 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° 186/2004*

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado ao
Município de Corinto.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI
do art. 90 da Constituição do Estado, esclareço que o projeto de lei
em tela objetiva regularizar a ocupação do imóvel, que já está sendo
utilizado pelo Município de Corinto como via pública, denominada Rua
José Chico, facilitando o acesso da população dos bairros periféricos
ao centro do Município.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus nobres pares dessa Casa o anexo projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.401/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Corinto o imóvel

que especifica.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Corinto imóvel constituído por uma área de terreno com 1.276,64M2
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(um mil duzentos e setenta e seis metros e sessenta e quatro
centímetros quadrados), a ser desmembrada de uma área total de
8.617,50m2 (oito mil seiscentos e dezessete metros e cinqüenta
centímetros quadrados), situada na Rua Guanabara, n° 700, Bairro
Gomes Carneiro, no Município de Corinto, registrada sob o n° R.1-
980, Livro 2-C, fls. 180, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Corinto.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o "caput" destina-se à
utilização como via pública, denominada Rua José Chico.

Art. 20 - Poderá o Município de Corinto, a título de contraprestação,
executar obras de urbanização e infra-estrutura e realizar melhorias
na canalização de drenagem interna da Escola Estadual Alencastro
Guimarães.

Art. 3°- O imóvel descrito no art. i° é inalienável.
Art. 40 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado, caso não seja utilizado com finalidade prevista no parágrafo
único do art. 1°.

Art. 50 - 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° 187/2004*

Belo Horizonte, 19 de fevereiro 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 permutar
com o Município de Carneirinho o imóvel que especifica".

Por considerar relevantes as razões aduzidas pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, transcrevo-as na íntegra:

"A Secretaria de Estado da Educação manifestou-se favorável à
solicitação de permuta dos terrenos a que se refere o artigo 1°
formulada pela Prefeitura Municipal de Carneirinho, com vistas a
regularizar a ocupação, uma vez que no terreno estadual se encontra
em funcionamento uma Escola Municipal, ao passo que no terreno
municipal se encontra instalada uma Escola Estadual.
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Em virtude desse fato, entendemos ser oportuno e conveniente

que seja efetuada a permuta dos terrenos".
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° 1.402/2004
Autoriza o Poder Executivo a permutar com o Município de

Carneirinho o imóvel que especifica.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar com o

Município de Carneirinho o imóvel de propriedade do Estado de Minas
Gerais constituído pelo terreno com área de 10.000,00m 2, registrado
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campina Verde,
sob o n° 1.078, a fls. 86 do livro 3-C, onde se encontra instalada a
Escola Municipal Vicente Luiz Alves, com o imóvel de propriedade do
Município de Carneirinho, constituído por um terreno com área de
5.000,00m2, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Iturama,
sob o n° 2.587, a fls. 247 do livro 3-C, onde se encontra instalada a
Escola Estadual Bom Sucesso.

Parágrafo único - Os imóveis serão permutados sem torna para as
partes.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário."
- 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° 188/2004*

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que dá
à Escola Estadual de Ensino Fundamental, P a 4a séries, no
Município de Ubá, a denominação de Escola Estadual Maria Luiza
Antunes Calçado.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar uma justa
homenagem a ilustre professora, reconhecendo os relevantes serviços
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prestados à comunidade ubaense.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu

elevado apreço e distinta consideração.
Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.403/2004
Dá a denominação de Escola Estadual Professora Maria Luzia

Antunes Calçado à Escola Estadual de Ensino Fundamental (P a 4
séries), no Município de Ubá.

Art. 1° - A Escola Estadual de Ensino Fundamental (t a a 4* séries)
passa a denominar-se Escola Estadual Professora Maria Luzia
Antunes Calçado, de ensino fundamental (1* a 4a séries).

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e
revogam-se as disposições em contrário.

- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 189/2004*

Belo Horizonte, de fevereiro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser

submetido ao exame e deliberação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, o projeto de lei incluso, que dá a denominação de E.E.
Prof. Paulo Freire, de ensino fundamental (l a 8* série), à E.E. do
Bairro Metropolitano, de ensino fundamental (1* à 8* série), no
Município de Ribeirão das Neves.

A medida ora proposta acolhe solicitação do colegiado daquela
unidade de ensino, que, por unanimidade dos votos dos seus
integrantes, sugeriu o nome do Professor Paulo Freire para a
denominação daquele estabelecimento.

Como é sabido, o Professor Paulo Freire dedicou toda a sua vida à
causa daí educação em nosso País, tendo conquistado o respeito e
admiração de todos. Os seus indiscutíveis méritos o credenciaram a
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.
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A Secretária de Estado de Educação, atenta à justeza da
homenagem e constatando que a Escola do Bairro Metropolitano não
possui ainda denominação oficial e que nenhum outro próprio estadual
local possui nome idêntico, houve por bem encampar o pleito dos
seus dirigentes, encaminhando-me aquela sugestão, que acolho com
aplausos, submetendo-a à aprovação dos dignos membros dessa
Casa.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.404/2004
Dá a denominação de E.E. Prof. Paulo Freire, de ensino

fundamental (l a a r série), à E.E. do Bairro Metropolitano, no
Município de Ribeirão das Neves.

Art. 1° - A Escola Estadual do Bairro Metropolitano, no Município de
Ribeirão das Neves, passa a denominar-se Escola Estadual Professor
Paulo Freire.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 190/2004*

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e

deliberação dessa augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que
dá a denominação de João Chiles da Rocha à Escola Estadual
Fazenda Pau D'Arco II, localizada no Município de Montezuma.

O projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória de
João Chiles da Rocha, pelos relevantes serviços prestados à
comunidade de Montezuma, conforme justificativa da Secretária de
Estado de Educação, que transcrevo:

"O presente projeto de lei propõe seja dada a denominação de E.E
João Chiles da Rocha à E.E. Fazenda Pau D'Arco II, localizada no
Município de Montezuma.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado da E.E. da Fazenda Pau D'Arco II, que, em reunião
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realizada no dia 21/09/03, homologou, pela unanimidade dos votos
dos seus membros, a indicação do nome de João Chiles da Rocha,
para denominação da referida unidade de ensino, como tributo e
reconhecimento ao seu trabalho, bem como aos relevantes serviços
prestados à população de Montezuma com destaque à seguinte
realização doação do terreno para construção da escola.

O homenageado nasceu no dia 15/8/1915. Faleceu no dia 612/1980".
São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter

aos seus nobres pares dessa Casa o anexo projeto de lei.
Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.405/2004
Dá a denominação de "Escola Estadual João Chiles da Rocha" à

Escola Estadual Fazenda Pau D'Arco II, localizada no Município de
Montezuna.

Art. 1° - A Escola Estadual Fazenda Pau D'Arco II, localizada no
Município de Montezuma, passa a denominar-se "Escola Estadual
João Chiles da Rocha".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 191/2004*

Belo Hõrizonte, 19 de fevereiro 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 "altera o § 2 0 do art. 19 da
Lei n° 14.868, de 16 de dezembro de 2003", que dispõe sobre o
Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

Por considerar relevantes as razões aduzidas na proposta da
Secretaria de Estado de Governo, transcrevo-as na íntegra:

"O presente projeto de lei dispõe sobre a inclusão do Vice-
Governador, na condição de membro efetivo, no Conselho Gestor de
Parcerias Público-Privadas - CGP, vinculado à Governadoria do
Estado, cujas atribuições são elaborar o Plano Estadual de Parcerias
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Público-Privadas e aprovar os editais, os contratos, seus
aditamentos e prorrogações."

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° 1.406/2004
Altera o § 20 do art. 19 da Lei n° 14.868, de 16 de dezembro de

2003.
Art. 1° - O § 20 do art. 19 da Lei n° 14.868, de 16 de dezembro de

2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-
Privadas, passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 19-....
§ 1°-
§ 20 - O Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas - CGP será

presidido pelo Governador do Estado e terá em sua composição,
como membros efetivos, o Vice-Governador do Estado, o Advogado-
Geral do Estado e os Secretários de Estado de Desenvolvimento
Econômico, de Planejamento e Gestão, de Fazenda, de Transportes e
Obras Públicas, de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e, como membro
eventual, o titular da Secretaria diretamente relacionada como o
serviço ou atividade objeto de parceria público-privada.'

Art. 20 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONJSTITUIÇAO N° 68/2004
Altera o art. 53 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art. 1° - O art. 53 da Constituição do Estado passa a vigorar com

a seguinte redação:
"Art. 53 - A Assembléia Legislativa se reunirá, em sessão ordinária,

na Capital do Estado, independentemente de convocação, de 1° de
fevereiro a 31 de dezembro de cada ano.

§ 1 0 - As reuniões previstas para o início das sessões legislativas
serão transferidas para o primeiro dia útil subseqüente, quando
recaírem em sábado, domingo ou feriado, salvo aquela do início da
legislatura, com a finalidade de:

- proceder à abertura da legislatura e da sessão legislativa;
II - dar posse aos Deputados diplomados.
§ 20 - A partir do primeiro dia útil seguinte à instalação da legislatura,

a Assembléia Legislativa procederá à eleição da Mesa para mandato
de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição
subseqüente.

§ 30 - A sessão legislativa ordinária não será encerrada sem que
esteja aprovado o projeto da Lei Orçamentária Anual.".

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 10 de fevereiro de 2004.
Chico Simões - Maria Tereza Lara - Gustavo Valadares - Adelmo

Carneiro Leão - Ana Maria Resende - Ricardo Duarte - Adalclever
Lopes - Maria José Haueisen - Jayro Lessa - Ivair Nogueira - Durval
Ângelo - Olinto Godinho - Marília Campos - Márcio Passos - Padre
João - Weliton Prado - Antônio Andrade - Rogério Correia - André
Quintão - Fahim Sawan - Célio Moreira - Paulo Cesar - Doutor
Ronaldo -í Roberto Carvalho - Biel Rocha - Luiz Humberto Carneiro -
Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Laudelino Augusto.

Justificação: O Poder Legislativo vem passando por um processo de
modernização permanente, como forma de acompanhar a própria
modernização da sociedade brasileira. Pode-se dizer que a aprovação
de uma nova Constituição, em 1988, foi o marco inicial desse
processo, trazendo no seu bojo profundas mudanças que levaram à
valorização desse Poder como instrumento importante da democracia
participativa e, conseqüentemente, ampliaram de modo significativo
suas funções.

A ampliação da duração da sessão legislativa ordinária para onze
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meses ininterruptos, de fevereiro a dezembro, passou a ser uma
necessidade para garantir maior eficiência e rapidez nas deliberações
a cargo do Poder Legislativo.

As profundas críticas feitas pela sociedade às convocações
extraordinárias do Congresso Nacional, que se tornaram necessárias
devido ao volume de matérias aguardando deliberação, são uma
demonstração da importância de, mais uma vez, adequar o Legislativo
brasileiro às demandas da sociedade.

A aprovação imediata desta proposta de emenda à Constituição
colocará a Assembléia Legislativa do Estado, mais uma vez, na
vanguarda do processo de democratização e modernização do
Legislativo no Brasil.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Ivair Nogueira. Anexe-se à Proposta de Emenda à
Constituição n°67/2004, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.407/2004
Declara de utilidade pública o Centro Esportivo e Cultural de

Capoeira Angola Cordão de Ouro - CECACO -, com sede no
Município de Uberaba.

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

Cultural de Capoeira Angola Cordão de Ouro - CECACO -, com sede
no Município de Uberaba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2004.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: O Centro Esportivo e Cultural de Capoeira Angola

Cordão de Ouro - CECACO -, situado no Município de Uberaba, é
uma entidade sem fins lucrativos, tendo por objetivo a preservação
dos aspectos culturais, científicos e sociais que envolvem a capoeira.

Esse Centro tem como meta pesquisar, estudar e difundir técnica e
culturalmente a capoeira, através de seus professores e praticantes;
organizar cursos especiais para candidatos a professores e mestres;
orientar o ensino e a prática da capoeira em suas modalidades;
manter equipes permanentes, pesquisando em todas as áreas da
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capoeira; publicar os resultados das pesquisas realizadas; manter
biblioteca, videoteca, filmoteca e discotecas especializadas; enviar,
quando necessário, professores credenciados para difundir a capoeira
em outros Estados e no exterior, promovendo intercâmbio cultural;
orientar e avaliar a atuação dos professores associados ao CECACO;
resgatar ã memória da capoeira; criar condições de amparo aos
mestres de capoeira que estejam em dificuldades; participar de
conferências, seminários, congressos e eventos afins, ligados direta
ou indiretamente à capoeira, sempre que necessário; discutir assuntos
especializados em sessões, conferências, congressos e seminários.

Assim, diante do exposto, é primordial que este projeto transforme-
se em lei estadual.

- 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° 1.408/2004
Dispõe sobre a fabricação e uso de combustível biodegradável para

ser usado em veículos de passeio, transporte coletivo, carga e como
aditivo em óleo diesel e outros combustíveis.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica autorizada no Estado de Minas Gerais a fabricação e

uso de c1ombustível biodegradável para ser usado em veículos de
passeio, transporte coletivo, carga e como aditivo em óleo diesel.

Parágrafo único - O produto a ser utilizado como combustível
biodegradável deverá atender às normas pertinentes, levando-se em
conta a avaliação realizada por órgão técnico competente e
observando-se fatores como qualidade, segurança, consumo,
desgaste de peças, teor energético e emissão de poluentes.

Art. 20 - O biocombustível será produzido a partir de óleo vegetal
extraído de plantas oleaginosas como soja, dendê, mamona, babaçu e
girassol.

§ 1° - Na industrialização do biocombustível derivado de plantas
oleaginosas, serão levadas em conta as propriedades de cada
produto e sua utilização.
§ 20 - Inclui-se como matéria-prima para fabricação de

biocombustível o óleo vegetal comestível usado.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2004.
Gustavo Valadares
Justificação: A proposição ora apresentada tem como objeto a

autorização da fabricação e uso de combustível biodegradável para
ser utilizado em veículos de passeio, transporte coletivo, carga e como
aditivo em óleo diesel e outros combustíveis.

O biodiesel obtido a partir do óleo vegetal puro revela melhor
equilíbrio ambiental, social e econômico. Os efeitos ambientais de sua
utilização são muito satisfatórios, e ele constitui um importante fator na
implementação de uma estratégia para combustíveis alternativos.

Outro fator que deve ser levado em conta é o potencial nacional
para a produção de combustível a partir de produtos agrícolas e
resíduos. Deve-se destacar ainda a economia gerada com o uso do
biodiesel nos veículos. Experiências mostram que um veículo que
percorre cerca de 10km com 1 litro de gasolina fará o percurso de
20km com 1 litro de biodiesel.

O biodiesel funciona como substituto do diesel, mas reduz em 78% a
emissão de gás carbônico, em 98%, a de enxofre e em 50%, a de
material particulado (fumaça preta). O biocombustível é um substituto
ou aditivo para o óleo diesel, o qual, sendo derivado de óleos e
gorduras de plantas, é uma opção de óleo biodegradável, que não
contém dióxido de carbono ou enxofre e que possui baixa emissão de
material particulado.

Além de diminuir o impacto ambiental, contribui para a redução da
importação de óleos combustíveis. A sua utilização em larga escala
causará uma demanda de novos empregos no campo e abrirá uma
perspectiva viável na busca de energia alternativa. O biodiesel já é
amplamente utilizado na Europa e nos Estados Unidos, misturado ou
puro, sendo o combustível preferido das frotas de transporte de massa
e de carga.

Dessa forma, peço o apoio dos nobres colegas desta Casa
Legislativa à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.409/2004
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Proíbe nas listas de material escolar exigência de especificar a
edição do livro didático a ser adotado nos estabelecimentos de ensino
públicos e privados de 1° e 20 graus no Estado e dá outras
providêncis.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 o - Fica proibido nas listas de material escolar a exigência de

especificar! a edição do livro didático a ser adotado nos
estabelecirLnentos de ensino públicos e privados de lO e 2° graus, no
Estado.

Art. 20 - Estabelece o período de cinco anos para o aproveitamento
acadêmico de uma edição de livro didático, antes de se exigir a
renovação nas listas de material escolar.

§ 1° - Não se aplica o disposto no 'caput" deste artigo caso a nova
edição do livro didático tenha alteração substancial em seu conteúdo.

§ 20 - Compete à Secretaria de Estado da Educação, por meio das
Superintendências Regionais de Ensino, estabelecer os critérios e
proceder à avaliação dos livros didáticos quanto ao conteúdo e suas
alterações, definindo se substanciais ou não.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2004.
Gustavo Valadares
Justificação: Trata a proposição que agora apresento de proibir que

os estabelecimentos de ensino, públicos ou particulares, exijam
edição específica de livro didático em suas listas de material escolar.

Atualmente, as editoras mudam a cada ano a edição dos livros
didáticos que produzem, muitas das vezes com objetivo claro de
inviabilizar o uso das edições anteriores, sob a alegação de efetuarem
alterações e revisões que deixam a obra mais completa. Isso faz com
que as famílias sejam forçadas a adquirir anualmente obras didáticas
para os filhos que estudam, sem poderem utilizar do clássico e
eficiente modelo de troca e aquisição de livros usados em anos
anteriores, ou, no caso de famílias mais numerosas, em que os mais
novos possam usufruir dos livros usados pelos mais velhos.

Importante ressaltar que a proposta respeita a possibilidade da
exigêncià de especificação de edição do livro didático, quando
comprovadamente houver alterações substanciais no conteúdo da
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obra indicada.
Peço o apoio dos nobres colegas na aprovação desta proposição

que considero meritória e de utilidade para a comunidade escolar
mineira.

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

PROJETO DE LEI N°1.410/2004
Altera a Lei n° 14.937, de 23 de dezembro de 2003, e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 11 da Lei n° 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que

dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
- IPVA -, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 11 - O IPVA será recolhido por intermédio da rede bancária
credenciada pela Secretaria de Estado da Fazenda, cabendo ao
contribuinte optar pelo pagamento em cota única ou em até doze
parcelas, mensais consecutivas.".

Art. 2 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário e produzindo-se efeitos a
partir de 1° de janeiro de 2005.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2004.
Gustavo Valadares
Justificação: A proposição que trago à análise dos nobres colegas

Deputados tem o objetivo de resguardar o cidadão e contribuinte
estadual. Já é sabido que há anos estamos vivendo uma séria crise
que vem privando o cidadão comum de uma série de benefícios e
serviços. Historicamente a incidência do IPVA ocorre no inicio de cada
ano fiscal, momento de muita dificuldade para a grande maioria dos
contribuintes, pois nessa mesma época outros tributos também são
cobrados, como o IPTU, além de o início do ano letivo trazer ônus
financeiro às famílias mineiras, que lutam com dificuldade para
manterem suas contas em dia.

Assim, é justa e meritória esta proposição, que visa ao pagamento
do IPVA em até 12 parcelas vencíveis mensalmente, como já ocorre
com tributos como o IPTU de algumas cidades. Portanto, peço o apoio
dos nobres colegas para aprovarmos este projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.411/2004
Declara de utilidade pública o Museu de História e Ciências Naturais

de Além Paraíba, com sede no Município de Além Paraíba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Museu de História e

Ciência Naturais de Além Paraíba, com sede no Município de Além
Paraíba.

Ali. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, fevereiro de 2004.
Jô Moraes
Justificação: O Museu de História e Ciências Naturais, com sede no

Município de Além Paraíba, foi fundado em 21/8/93, por iniciativa de
membros da comunidade. E uma entidade cultural, sem fins lucrativos,
com personalidade jurídica de direito privado e de duração
indeterminada, tendo por objetivo principal a promoção da história e
da cultura, no município sede e região.

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de
sua diretoria são pessoas reconhecidamente idôneas, que não
recebem qualquer tipo de remuneração pelos exercícios de suas
funções.

O Museu de História e Ciências Naturais é uma entidade de caráter
cultural, educativo e mobilizador que tem por objetivo a promoção da
ciência em geral, abrigando de forma ordenada todos os achados e
estudos num local em que o público em geral tenha livre acesso para
visitação.

Esse museu vem desenvolvendo e promovendo ações, em
articulação com a população de Além Paraíba e região, em busca de
solução do problema de defasagem cultural. Assim, desde a sua
fundação, o Museu de História e Ciências Naturais vem cumprindo
suas finalidades estatutárias, mesmo não dispondo de recursos
financeiros regulares e instrumentos de trabalho adequados,
indispensáveis ao alcance pleno de seus objetivos.

A concessão do título declaratório de utilidade pública estadual é de
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extrema importância para a instituição, pois somente com essa
documentação poderá firmar parcerias com órgãos estaduais,
viabilizar suas finalidades, e, principalmente, ampliar seu atendimento
a toda a população, principalmente a mais carente.

- 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° 1.412/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Sapucaí Mirim, com sede no Município de
Sapucaí-Mirim.

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

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Sapucaí Mirim, com sede no
Município de Sapucaí-Mirim.

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.
Mauri Torres
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

APAE - de Sapucaí-Mirim, entidade civil sem fins lucrativos, de
finalidade filantrópica e de caráter educacional, cultural e assistencial,
visa, entre outros objetivos, a promover a melhoria da qualidade de
vida das pessoas portadoras de deficiência, buscando assegurar-lhes
o pleno exercício da cidadania e a inclusão social; a realização de
programas de atendimento ao portador de deficiência e a prestação
de serviços gratuitos e permanentes. Com duração indeterminada, a
entidade encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de
dois anos, e sua administração é composta por pessoas de
reconhecida idoneidade moral e ilibada conduta social, que não
recebem remuneração pela sua atuação.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.283/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas à criação
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de delegacias especializadas de crimes contra as mulheres nos
municípios com mais de 100 mil habitantes. (- A Comissão de
Segurança Pública.)

N° 2.284/2004, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Diva Dorothy Safe de
Andrade Carneiro por seu livro "Estrada Real - Viagem de Muitos
Caminhos". (- A Comissão de Educação.)

N° 2.285/2004, do Deputado José Milton, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Roger Agnelli, Presidente da
Companhia Vale do Rio Doce, , por sua indicação para receber a
Medalha Barão de Eschwege. (- A Comissão de Turismo.)

N° 2.286/2004, da Deputada Lúcia Pacífico, solicitando seja
encaminhado ao Presidente do IPSEMG pedido de informação a
respeito do fechamento do Hotel da Previdência, em Araxá, e da
paralisação das obras de sua reforma.

N° 2.287/2004, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
encaminhado ao Presidente da COHAB-MG pedido de informação a
respeito de procedimentos utilizados pela companhia. (- Distribuídos à
Mesa da Assembléia.)

N° 2.288/2004, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de Desenvolvimento
Econômico e ao Presidente da CEMIG com vistas à inclusão da
Região Nôrte de Minas nos serviços de distribuição de gás canalizado.
(- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 2.28912004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a FIEMG pelo transcurso do
aniversário de fundação dessa entidade. (- A Comissão de Turismo.)

N° 2.290/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Governadoria do Rotary
Internacional - Distrito 4.760 - pelo transcurso do Dia Nacional do
Rotary. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 2.291/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado apelo ao Reitor da UNIMONTES com vistas a que sejam
enviados a esta Casa os programas semanais veiculados pela rádio
universitária e à sua disponibilização pela Internet. (- A Comissão de
Educaçãb.)

N° 2.292/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
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formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
implementação do Programa Fica Vivo, no Município de Montes
Claros. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N° 2.293/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
enviado ofício ao Deputado Federal Danilo de Castro, parabenizando-
o pelo trabalho desenvolvido em seu primeiro ano à frente da
Secretaria de Estado de Governo. (- A Comissão de Administração
Pública.)

N° 2.294/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações à Rádio CBN
de Belo Horizonte pelos dez anos de sua fundação. (- Idêntica
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Chico
Simões. Anexe-se ao Requerimento n° 2.271/2004, nos termos do §
20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 2.295/2004, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado para que determine a
isenção de taxas do IML e das que são exigidas das famílias dos
doadores de órgãos. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 2.296/2004, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Universidade de ltaúna pelo
380 aniversário de sua fundação. (- A Comissão de Educação.)

N° 2.297/2004, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado e aos Secretários de Agricultura e da
Fazenda, com vistas a que viabilizem alteração na legislação tributária
do Estado, para que seja dispensado ao milho o mesmo tratamento
tributário da soja. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 2.298/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Rotary Club de Sete Lagoas
pelo transcurso de seus 50 anos de fundação. (- A Comissão do
Trabalho.)

N° 2.299/2004, do Deputado Rogério Correia, pleiteando seja
solicitada aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e de Contas e ao
Procurador-Geral de Justiça informação relativa às providências que
adotaram para implementar os subtetos salariais nos termos
aprovados pelo Congresso Nacional.

N° 2.300/2004, da Comissão do Trabalho, solicitando que a Mesa da
Assembléia providencie cópia do contrato entre o Estado e a empresa
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Mercedes-Benz.

Da Deputada Jô Moraes, solicitando seja realizado seminário sobre
a reforma universitária no País.

Do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja realizado
seminário sobre a reforma política no País.

Do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja realizado nesta
Casa fórum técnico destinado à discussão da reforma trabalhista no
Brasil.

Do Deputado Chico Simões, solicitando seja realizado nesta Casa
ciclo de debates sobre o "Ano da Mulher", para se discutirem os temas
"A Mulher na Política" e "Políticas de Combate à Violência contra a
Mulher".

Do Deputado Doutor Viana, solicitando seja realizado nesta Casa
fórum técnico para se discutir o Projeto de Lei n° 1.337/2003. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Doutor Viana, Domingos Sávio (2), Elmiro Nascimento e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais, do Trabalho, de Transporte e de Turismo, da
Deputada Maria Olivia e dos Deputados Elmiro Nascimento (2),
Sebastião Helvécio e Wanderley Ávila (2).

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Simões.
• Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, demais Deputados que

compõem a Mesa, Deputadas e Deputados, pessoas que nos
assistem das galerias e por meio da TV Assembléia, quero aproveitar
estes minutos para, inicialmente, parabenizar e deixar a nossa palavra
de apoio à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pelo tema que
começou a abordar ontem, Quarta-Feira de Cinzas, que diz respeito à
água como bem de todos, como vida. Trata-se de assunto de grande
relevância, e que, tenho certeza, nos levará a refletir profundamente
sobre corno devemos agir para preservar algo que tem de ser tratado
como bem comum. E lógico que, se a sociedade como um todo tem
de fazer essa reflexão e mudar seus comportamentos no que se
refere ao uso e manuseio da água, nós, legisladores, temos
responsabilidade maior, porque nos cabe a função principal do Poder

-
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Legislativo: fiscalizar, mas, fundamentalmente, fazer as leis.
A CNBB vem refletindo e nos mostrando como a água, algumas

vezes, é tratada como mineral comum. Não pode ser assim. Na
verdade, se meia dúzia de pessoas quiser apoderar-se de todo o
minério e pedras preciosas do planeta, o muito que pode acontecer é
alguém ficar muito rico. Mas, continuaremos a viver. Com  a água, não.
Se houver controle da água por parte de pequeno grupo ou
movimentos que venham diminuir a quantidade de água do planeta e,
principalmente, do Brasil, que possui 12% de todo o recurso hídrico
potável do universo, de forma a não manter esse recurso à disposição
de todos, com certeza, a vida sucumbirá. Mesmo no Brasil, 20% da
população não tem acesso à água potável; 40% da água que
utilizamos, que se diz potável, também não tem garantia de boa
qualidade; 50% do povo brasileiro não possui coleta de esgoto, e, o
que é mais grave, 80% do esgoto não é tratado.

Por incrível que pareça, o principal órgão que polui os ribeirões de
Minas Gerais são as companhias que deveriam ter uma obrigação
contrária, as firmas de saneamento, responsáveis pelo fornecimento
de água e esgoto, que, muitas vezes, cobram caro dos usuários para
simplesmente pegar os detritos, as fezes dos domicílios, canalizar e
jogar nos ribeirões, gerando um grande esgoto a céu aberto.

A CNBB chama-nos a essa reflexão. Gostaria que a Assembléia
desse um exemplo, o que não significa resolver todos os problemas
de uso e conservação da água, até porque precisamos de leis
federais, leis maiores. E preciso que o movimento se dê como um
todo.

Em Minas Gerais, há dois projetos de lei, propostos por nós, os
quais já passaram por todas as comissões. Na de Fiscalização, da
qual faço parte, consideramos que os projetos vêm somar ao
movimento da Igreja Católica na campanha da fraternidade. O Projeto
de Lei n° 463 leva em consideração que a água é um bem findável, se
não fizermos uma movimentação para preservá-la.

O Projeto de Lei n° 643 é composto de quatro artigos. "Art. 1 0 - As
tarifas das concessionárias de serviço público de saneamento básico
e de energia elétrica deverão ser diferenciadas, segundo as
categorias de usuários e faixa de consumo, assegurando-se o
subsídio dos usuários de maior para os de menor poder aquisitivo,
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assim como dos grandes para os pequenos usuários, sendo
cobrada sobre o consumo real apurado pelo medidor, vedada a
instalação de consumo mínimo preestabelecido.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário."
Por que propusemos esse projeto de lei? Quando há consumo

mínimo, que deve ser pago por todos, as pessoas são estimuladas a
usarem, pois, usando ou não a água, haverá tarifação mínima.
Devemos estimular as pessoas a não gastarem água nem energia
desnecessariamente.

As pessoas de poder aquisitivo mais baixo, muitas vezes, subsidiam
tarifas para pessoas que consomem a água despreocupadamente.
Está na hora de rever isso. E preciso que o Poder Legislativo de
Minas Gerais não só reflita com a CNBB sobre esse tema de
fundamental importância para a vida, como também faça alguma
coisa.

Peço ao Presidente desta Casa que compartilhe conosco dessa
preocupação. E um momento importante para que a Assembléia dê
uma resposta à sociedade. Muitas vezes a Assembléia é criticada sem
razão, e a melhor maneira de dar uma resposta a quem nos critica é
fazendo um trabalho sério. Esse projeto está nas nossas mãos.

Não podemos, de forma alguma, como Poder Legislativo, ficar
acuados. Não podemos deixar de tomar atitudes que consideramos
justas com medo das conseqüências, com medo de que as outras
instituições, Poderes e entidades organizadas posicionem-se
contrariamente às nossas ações.

Esperamos que o Presidente coloque em votação esse projeto tão
importante, que promove a justiça e estimula a economia de água.

Elaboramos também um segundo projeto de lei. Já dissemos que
80% do esgoto não é tratado, poluindo nossos ribeirões e nossas
bacias. Esse projeto já passou por todas as comissões. Por meio dele,
obrigamos as concessionárias de serviço público de saneamento
básico que já prestam serviço aos municípios e cobram a taxa de
esgoto há mais de dez anos a fazerem o tratamento do esgoto que é
de sua obrigação. Isso é o mínimo que devem fazer em respeito ao
consumidor.

Em minha cidade, Coronel Fabriciano, há 20 anos, pagamos a taxa
de esgoto, cujo valor é exatamente igual ao da taxa de consumo de
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água, e a COPASA capta os esgotos de nossas casas para jogá-
los nos ribeirões.

Portanto, queremos que a COPASA ou qualquer outra companhia
que explore esse serviço e cobre por ele há mais de dez anos, sem
entretanto fazer o tratamento de esgoto, passe a fazê-lo no prazo de
cinco anos.

Essa preocupação vai ao encontro da necessidade de mantermos a
água como um bem de todos. Não queremos que a água, cada vez
mais, fique sem condições de ser usada.

Sr. Presidente, esperamos, neste semestre, fazer um debate acerca
desses dois projetos, que já estão prontos para vir ao Plenário. Vamos
discutir e fazer com que as concessionárias assumam suas
responsabilidades, pois, nos seus contratos com o município - que
seguem um padrão -, colocam sua obrigação, mas exigem que o
município tome uma série de providências. O que a COPASA impõe a
Coronel Fabriciano, cidade cujas condições financeiras conheço bem,
não será possível realizar nem daqui a 20 ou 30 anos.

Esses dois projetos devem ser discutidos. Este é o momento para
refletirmos afim de cumprirmos nosso papel.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Chico Simões,
quero parabenizá-lo por trazer, nesta quinta-feira pós-carnaval, um
assunto dessa magnitude: a água. Parabenizo também a CNBB e a
Igreja Católica por chamarem a atenção para um tema tão importante
como a água.

Quero ressaltar a preocupação da Assembléia Legislativa com esse
tema, ao longo de sua história. Já tivemos vários eventos realizados
nesta Casa, e chamo a atenção principalmente para os últimos: Aguas
de Minas 1 e Aguas de Minas II. Temos ainda as CIPEs. O Deputado
Wanderley Ávila participa da CIPE do Rio São Francisco; o Deputado
José Henrique, da CIPE do Rio Doce; e eu, da CIPE do Rio Paraná.
Portanto, esta Casa tem-se dedicado muito ao assunto.

E existem várias leis. Quero parabenizá-lo por apresentar mais um
projeto que versa sobre a água. Entretanto, faço dois lamentos. O
primeiro relaciona-se à aplicação das leis. Temos aquelas que
funcionam e não viram letras mortas. Mas várias são as leis criadas
nesta Casa que se tornam letras mortas. Neste início dos trabalhos,
chamo a atenção, mais uma vez, para o fato de que criar leis é



435

importante, mas que, como Deputados e representantes da
comunidade, devemos buscar o seu cumprimento, embora seja
atribuição do Ministério Público e da justiça. Temos de promover a
aplicação das leis junto ao Executivo. Apesar de o Fundo de Incentivo
à Proteção das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais -
FHIDRO - dispor de recursos orçamentários na ordem de
R$50.000.000,00 por ano, infelizmente, por questões financeiras, não
tem aplicado esse dinheiro. Temos de cobrar isso.

O meu segundo lamento, Deputado Chico Simões, refere-se ao que
o poder público tem causado às águas deste País. V. Exa. disse que
80% dos municípios ainda não realizam o tratamento do esgoto. O
último dado de que dispomos, relativamente ao Brasil, é o seguinte:
97% dos municípios ainda não realizam o tratamento do esgoto. Se
alguém suja as nossas águas, podemos dizer que é o próprio poder
público. Temos de clamar para que cumpra a sua parte. As indústrias
estão sendo cobradas em seus relatórios sobre o impacto ambiental e
em suas licenças, e têm sujado menos. Os produtores rurais estão
conscientes do problema e têm sido os verdadeiros produtores de
água. Esses merecem uma atenção especial. Ao invés de os
governos buscarem orçamentos por meio de multas, deveriam
revertê-las em incentivo aos que aplicam bem as leis ambientais,
preservando até mesmo as nossas águas. Parabéns pelo seu
pronunciamento!

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte) - Parabenizo V. Exa.
pelos dois projetos. Com alegria, votarei com relação a esse projeto,
pois desejo que essa lei beneficie o povo mineiro.

Quando V. Exa. menciona a cidade de Coronel Fabriciano, sempre
venho ao microfone dizer que esse município precisa da ajuda de V.
Exa., como majoritário, e da minha, como Deputado da região, pois
Coronel Fabriciano ficou presa entre o desenvolvimento de Timóteo e
de Ipatinga.

Trago boas novas a esta Casa. Há seis meses, foi assinado um
protocolo da COPASA com o Município de Coronel Fabriciano. Isso
trará, ainda neste ano, o início da obra para o tratamento do esgoto da
cidade. Isso veio ao encontro de seu pronunciamento.

Ninguém melhor do que V. Exa., que já foi Prefeito de Coronel
Fabriciano, para lutar, nesta Casa, pelo benefício dessa cidade e de
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todo o Vale do Aço.
O Deputado Chico Simões* - Reitero a nossa solicitação ao

Presidente para que coloque esses dois projetos em discussão no
Plenário.

Agradeço o aparte do Deputado Leonardo Quintão. O projeto é
contra essa manobra da COPASA, dizendo que tratará o esgoto de
Coronel Fabriciano. Isso é uma parte do que foi propagandeada.
Quanto à outra, V. Exa. talvez não tenha se aprofundado. Foi inserido
no documento a responsabilidade da COPASA e da Prefeitura. Ai o
bicho pega, porque, para realizar o tratamento de fundo de vale e as
desapropriações, infelizmente, Coronel Fabriciano não pode assumir a
despesa. O nosso projeto foi criado para que isso ocorra sem onerar o
município, senão a questão ficará na promessa, e nada será
realizado, haja vista que somente Ipatinga conseguiu realizar esse
tratamento, porque investiu algo em torno de R$12.000.000,00 a
R$14.000.000,00, conseguidos por meio de empréstimo, pois
Prefeitura rica pode tomar emprestado e depois pagar, mas Prefeitura
pobre não tem condições nem de pedir empréstimo, porque,
infelizmente, o balanço não lhe concede essa regalia.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani.
• Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados e amigos que nos acompanham pela TV Assembléia,
falarei sobre um assunto, pausadamente, porque a minha garganta
não permite que fale de outro modo. Não que tenha participado de
alguma folia no carnaval, mas sim porque, devido à chuva forte que
vem caindo em Juiz de Fora, desabrigando muita gente, temos
trabalhado nesses dias para atender a essas pessoas que passam por
momentos difíceis.

Primeiramente, quero falar sobre a GTech, maior empresa do
mundo em "softwares" para jogos. Com sede em 36 países, é a
responsável pela maioria dos cassinos, pela quina, pela megasena,
enfim, por todos os jogos da Loteria Federal e das loterias estaduais
do Brasil. Na última reunião da Comissão do Trabalho, da qual tenho
o prazer de ser Presidente, enviamos requerimento pedindo
esclarecimentos à Loteria Mineira sobre como foi feito o perdão de
aproximadamente R$30.000.000,00 a essa multinacional, que tem
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uma retirada, somente na Loteria Federal, de US$172.000.000,00
por ano. Ficamos surpresos, porque a GTech não tinha cumprido o
contrato com a Loteria Mineira. A multa de H$30.000.000,00 foi
perdoada no mês de outubro de 2002. No mês de outubro de 2002,
perdoaram R$30.000.000,00 a uma multinacional bilionária, não tendo
naquela ocasião o Estado dinheiro para pagar o 130 salário nem as
coisas básicas, como a energia elétrica e a água, além de possuir um
déficit público mensal de R$200.000.000,00 e uma dívida com o
Governo Federal de R$40.000.000.000,00. Quero deixar bem claro,
porque, na cidade de Juiz de Fora, o Dr. Marcelo Siqueira, pessoa por
quem eu tenho um grande carinho, disse que eu questionei a
honestidade de Itamar Franco. Não tenho de questionar nada, quem
tem de questionar alguma coisa é a população. Apenas cumpro o meu
papel de parlamentar. Em outubro de 2002, perdoaram a dívida de
R$30.000.000,00 da GTech em um Estado falido como Minas Gerais.
No mês seguinte, prorrogaram o contrato dessa empresa até 2006,
sem licitação - e ela vinha desde o tempo do Governo Hélio Garcia,
sem fazer licitação, ferindo a Lei n° 8.666, que obriga a abertura de
licitação para realização de qualquer trabalho daquela natureza.

Antes que eu fale sobre os bingos, parabenizo o atual Presidente da
Loteria Mineira, Dr. Inácio Luís Gomes Barros. Está aqui, datada de
14/4/2003, a solicitação de levantamento de auditoria. (- Lê:)

"Pela presente, solicitamos providenciar a imediata análise do
contrato e respectivos aditivos celebrados com a GTech Brasil Ltda."

O próprio Presidente da Loteria, há um ano, pediu ao Governo do
Estado que fizesse uma auditoria na GTech, porque o contrato
realmente apresentava coisas estranhas. Não estou aqui para acusar
ninguém. Quem sou eu para fazê-lo! Mas fica uma pergunta: "será
que alguém perdoou essa dívida de graça? Será que alguém
prorrogou o contrato até 2006, sem licitação, com a empresa
responsável pela Raspadinha, pelo Toto Bola e por outros jogos,
ferindo a Lei n° 8.666 de maneira gratuita?". Já passei da idade de
acreditar em Papai Noel e em coelhinho da Páscoa colocando ovo de
chocolate na minha janela. Alguma coisa estranha há aqui, e é isso o
que queremos levantar por meio da Comissão do Trabalho.

Tenho a relação de todos os Presidentes da Loteria Mineira,
principalmente os do Governo Itamar Franco. Queremos indagar a
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eles sobre o porquê do perdão da multa e quem o autorizou.
Segundo Misabel Derzi, Procuradora da época, no princípio
constataram-se erros, mas depois, não - o que me parece estranho.
Como pôde enxergar erros no princípio e depois não os ver? Ou há
erros ou não há. Os erros não existem apenas aparentemente.

Com isso, surgiu a covardia, em Brasília, de querer acoplar o
Presidente Lula aos cidadãos Waldomiro Diniz e Carlinhos Cachoeira
e à GTech. Fui Prefeito de Juiz de Fora, cidade com
aproximadamente 600 mil habitantes e cuja Prefeitura emprega 14 mil
funcionários. Como o Prefeito pode ser responsabilizado por ato de
quem trabalha nessa Prefeitura? Imaginem em se tratando do
Governo Federal? Claro está que a responsabilidade deve ser
atribuída a alguém, mas não podemos crucificá-lo. Lamento essa
posição.

Lula está viajando, o que não é novidade, pois Presidente que se
preze deve viajar. Não concordo com ele em um único fato: a medida
provisória fechando os bingos do Brasil. Há coisa errada no Judiciário,
e Juiz foi preso; no Ministério Público, Promotor foi acusado de matar
mulher grávida em São Paulo; na Igreja, padre foi processado por
pedofilia. Há coisa errada no Legislativo; enfim, em todas as áreas.
Basta corrigi-Ias. Entretanto, não é justo colocar 300 mil trabalhadores
na rua - a maioria idosos e deficientes -, que sobrevivem do bingo e
não conseguirão emprego em outros locais. Não seria mais racional
regulamentar uma série de leis que, há oito anos, tramitam no
Congresso Nacional? Entendo necessária a regulamentação. Não
acredito que o Lula esteja envolvido com o Waldomiro Diniz nem com
o Carlinhos Cachoeira. Como fui Chefe do Executivo, sei que não se
pode ser responsável pelos atos de seus funcionários. Não tenho
dúvida de que usaram o Lula como pano de fundo para cobrir o caso
do Waldomiro Diniz, do Carlinhos Cachoeira e da GTech e tomaram o
bingo para Cristo.

A revista "Época", de sexta-feira, noticiará mais denúncias
envolvendo a Loteria Federal, a GTech, Waldomiro Diniz, Carlinhos
Cachoeira e outros nomes, os quais prefiro não adiantar. Faço parte
do grupo que deposita enorme esperança no Lula. Tenho esperança
de que ele torne realidade o que disse em campanha: para cada novo
real, um emprego seria criado. Hoje, não dormem 300 mil pessoas.

rs



439

Em bingo, entra quem quer. Não vejo ninguém sendo amarrado.
Não tenho nenhuma ligação com o bingo, não sou dono de bingo nem
conheço ninguém. Refiro-me ao trabalhador. Ninguém busca pessoas
a laço. Lá entra quem quer. Pessoas idosas dizem: "E um divertimento
que tenho, o dinheiro é meu, gasto R$5,00 ou R$1 0,00 jogando o meu
bingo".

O próprio Lula falou que jogou bingo, com a sua mãe, com o seu
irmão, no ABC paulista. Ele disse isso. Portanto, não vejo,
sinceramente, nenhum problema. Há coisas piores acontecendo neste
Brasil, que mereceriam medidas duras.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - Caro Deputado, Presidente,
Sras. Deputadas e Srs. Deputados, estou ouvindo, atentamente, o
Deputado Bejani abordar os acontecimentos dos últimos dias. Esse
"ato institucional" editado pelo Lula na verdade tem nome: Luiz Duda
Mendonça. Quem editou isso foi o Duda Mendonça, o marqueteiro do
Lula. Acharam que a edição dessa medida, que é um ato institucional
parecido com o Al5, que desemprega mais de 300 mil pessoas de
uma hora para outra, resolveria o problema gerado pelo caso
Waidomiro Diniz. Isso é um ato institucional, figura que conhecemos
bastante. Aliás, comemoraremos, no final do mês que vem, o fim do
ato da revolução.

Acredito que o Governo está trabalhando em cima de "marketing". O
que estamos dizendo foi confirmado ontem pelo assessor de imprensa
do Governo, quando disse que a sociedade e o Congresso Nacional
absorveram bem a medida provisória, apagando-se, dessa forma,
todos os problemas. Não concordo, pois acho que o caso é um
problema sério. O Lula tem que apurar, até para provar que não está
envolvido. Não acredito que ele esteja. Esses problemas acontecem
em todos os governos, em todas as fases, em todos os credos, em
todas as instituições.

O PT, que sempre achou que estava acima do bem e do mal, agora
viu que isso não é verdade, porque ele está governando um País, e
não apenas denunciando. Quando ocorreu a denúncia, houve esse
apavoramento de toda a sociedade, do Congresso Nacional, do PT e
do Lula. Há razão para isso em função da repercussão negativa que
houve. Agora, essa medida do "ato institucional", que não é medida
provisória, porque acho que o Congresso Nacional não vai se
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manifestar, pois sabiamente o Lula está com o Congresso na mão,
é um absurdo. Temos que relembrar que o ColIor de Meio sofreu
"impeachmeant" porque ganhou uma Elba de presente. As outras
denúncias até hoje não foram apuradas. Ele não tinha o Congresso
Nacional nas mãos. Quando houve a denúncia de que ele havia
ganho um presente, mandou que se abrisse uma CPI. Então, há hoje
um medo fantástico da CPI. O erro está aí, pois isso precisa ser
apurado. As atividades da GTech no Brasil precisam ser apuradas.
Isso não quer dizer que há alguém levando ou deixando de levar, que
alguém ganhou ou deixou de ganhar, que houve uma multa a menos,
que houve uma prorrogação do contrato em Brasília. Isso é o de
menos neste momento. E justamente a falta de uma política clara, de
uma legislação bem definida sobre jogo que leva a esses casos que
estamos vivendo. A Loteria Mineira, por exemplo, é uma caixa-preta
em que ninguém mexe. Não mexeram na gestão do Itamar, na do
Eduardo Azeredo e nem na do Aécio Neves, tanto que, usando dos
mesmos argumentos do Duda Mendonça, mandou paralisar alguns
jogos, por meio de uma medida provisória, de uma auditoria. Na
verdade, isso é para esconder essa caixa-preta que existe nos jogos.

As coisas precisam ficar claras. Como V. Exa. disse, ninguém é
obrigado a jogar. A minha preocupação é que, por meio de um "ato
institucional", estão desempregando 300 mil pessoas. Acredito que V.
Exa., como membro da comissão, deve realmente discutir, não para
acusar, mas para definir uma regra clara sobre jogos. E o que precisa
ser feito, pois até hoje ninguém entendeu a legislação, principalmente
a dos bingos. E uma confusão enorme, em que uma federação pode
explorar, mas o dinheiro não chega, some no meio do caminho.

Essa discussão precisa vir à tona. Esse "ato institucional" tem que
ser discutido por nós, sim, pois estamos vivendo a maior taxa de
desemprego da história do Brasil. De uma hora para outra, em razão
do escândalo de um funcionário, colocam-se mais 300 mil pessoas
desempregadas, num assunto que nada tem a ver com eles, pois se
trata de um problema político de Brasília.

Portanto, parabéns. Estamos atentos para continuar esse processo
de discussão sobre este momento grave por que passam as
instituições no Brasil. Obrigado.

O Deputado Alberto Belani - Muito obrigado, Deputado Antônio Júlio.
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Não tenho dúvidas de que o posicionamento de V. Exa. nessa
discussão é de fundamental importância pelo conhecimento de causa
que tem em relação à arrecadação do Estado e à contribuição para a
área social, assim como o Deputado Ermano Batista e tantos outros
que aqui estão. Tudo isso faz parte da Loteria do Estado de Minas
Gerais.

Deputado Chico Simões, gostaria muito de conceder-lhe um aparte,
mas, em razão do tempo, é impossível. Gostaria de deixar bem claro
que, em momento algum, coloquei em dúvida o trabalho, a
sinceridade e o amor que Lula tem pelo Brasil. Muito obrigado.

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

Deputados, mineiras e mineiros, cidadãs e cidadãos presentes às
galerias e que nos acompanham pela TV Assembléia, saudações! Sr.
Presidente, na semana passada inscrevi-me para desejar a todos um
bom trabalho neste ano. No final do ano, tivemos alguns dias de
descanso com a família; mas, no recesso, trabalhamos bastante, pois
"quem representa deve estar presente". Retornamos aos trabalhos em
Plenário. As bases partidárias e o povo em geral cobram-nos
presença, principalmente em reuniões, seminários, cursos.
Participamos em São Paulo de um curso para servir a todos cada vez
melhor.

Concedo aparte ao Deputado Chico Simões, para continuarmos o
assunto debatido há pouco. Em seguida, mostrarei a minha
mensagem.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Muito obrigado,
companheiro Laudelino Augusto. Retorno ao discurso anterior.
Primeiramente, a sociedade deseja que se apurem com rigor os fatos
e, se houver culpado, que se aplique a penalidade. Certamente esse é
o desejo desta Casa e da sociedade. Não dá para nivelarmos um
discurso num segmento menor, dizendo que "joga bingo quem quer".
Sabemos disso. Mas o que se passa por trás do jogo de bingo não diz
respeito a quem joga ou não, mas a outro fato. Pelo que se supõe e
denuncia, há por trás dele uma quadrilha de lavagem de dinheiro,
evasão fiscal, algo pesado, sangrando a Nação brasileira. Para isso,
nada melhor que darmos um basta. Toda a imprensa pauta a
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discussão no Congresso e denuncia tudo isso. O Presidente do
Brasil tomou a atitude sensata. Primeiramente devemos parar para
verificar onde se encontra a verdade, a fim de encontrarmos um
caminho que atenda o desejo da sociedade.

Os 300 mil desempregados não podem ser usados como desculpa.
O Presidente Lula não tem obrigação de arrumar 300 mil empregos,
mas, na verdade, 11.300.000 empregos. Essa é a proposta do PT.
Devemos encontrar uma saída para este Brasil, que não consegue
mais conviver com o capital financeiro que essa situação de
degradação impõe. O caminho não é esse. Há muitos atos ilícitos que
geram emprego. Não devemos aceitá-los.

Temos a obrigação de ir a fundo, para verificar onde se encontram
os problemas com os quais a sociedade não consegue mais conviver.
O atual Presidente da Loteria Mineira - cargo de confiança do atual
Governador - pediu uma auditoria. Por que até agora o Governador do
Estado não a realizou?

Deputado Alberto Bejani, peço-lhe que leve à Comissão essa nossa
preocupação; e que se cumpra a solicitação do Presidente da Loteria
Mineira para se realizar a auditoria, para irmos a fundo e deixarmos as
coisas bem claras, a fim de que o povo mineiro sinta-se contemplado
por seus dirigentes.

O Deputado Laudelino Augusto - O assunto é muito polêmico, mas o
argumento usado pelo Deputado Antônio Júlio não é eticamente
aceitável; senão, teríamos que incentivar o tráfico de drogas, porque
também gera muitos empregos. E claro que muitas pessoas ficarão
desempregadas, mas buscaremos uma maneira ética de gerar
empregos.

Sr. Presidente, na última reunião de dezembro, após votarmos o
orçamento, falamos da nossa angústia e da nossa esperança, pois o
orçamento foi votado com a participação da sociedade, na Comissão
de Participação Popular, e as emendas deveriam sair do papel.
Todos, nas Prefeituras e nas bases, estão esperançosos. Já tivemos
uma reunião com o Secretário de Governo, Danilo de Castro, para
saber do encaminhamento, uma vez que todos os mineiros pagam
impostos e precisam que o orçamento seja cumprido.

Estamos aqui para continuar nossa missão. A razão de ser do
Estado, como ensina nossa doutrina cristã, é exercer o poder que
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emanado povo em benefício do próprio povo. Que nós, Deputados
e Deputadas, representantes, e não substitutos, do povo, possamos
elaborar léis, projetos e emendas, discutir e votar, além de fiscalizar
os atos do Executivo. Para isso, procuramos organizar a sociedade,
que deve estar mais presente, por meio de suas organizações,
participando da elaboração das leis e da fiscalização, no exercício da
verdadeira democracia participativa. E preciso passar da simples
democracia representativa para a participativa. Estaremos presentes
para votar, pois há muitos vetos e projetos na pauta. Os vetos do
Governador a alguns projetos de lei deverão ser discutidos e votados,
outros deverão ser derrubados, pois, em muitos projetos, houve
participação popular. O projeto da educação física, por exemplo,
contou com participação de professores de todo o Estado, que
estiveram aqui, apresentando emendas e ajudando na sua
elaboração. Todos os vetos têm suas justificativas, mas alguns não se
sustentam.

Precisamos continuar com a fiscalização. A Comissão de
Transportes e Obras Públicas, da qual participo, tem feito esta
fiscalização. Apresentei um pedido, com 40 assinaturas, de uma CPI
sobre a COMIG, no final do ano. Essa CPI é muito importante para o
Estado, para o Governador e para o povo mineiro. Há várias obras
que não foram feitas, outras que foram mal feitas. A estrada de Maria
da Fé a Cristina, por exemplo, está cada dia pior. O Juiz local já deu
uma sentença para que a empresa fizesse os reparos, mas ninguém
consegue encontrar o Presidente da empresa para notificá-lo, e o
prazo começa a contar a partir do dia da notificação. Nem isso tem
acontecido. Quem sabe, logo no começo deste ano, não se instala a
CPI da COMIG? Temos matéria, provas e 40 assinaturas, além do
interesse de outros Deputados em assinar.

Precisamos apurar isso. E bom e necessário para Minas Gerais.
Desta tribuna, em novembro, fizemos outra denúncia contra o Instituto
de Tecnologia Aplicada à Informação, que andou vendendo "software"
de educação, pago com o dinheiro do FUNDEF de muitos municípios,
Prefeituras. Trata-se também de grande corrupção. A revista "Isto E"
publicou matéria de duas ou três páginas, na semana passada, dia 18,
citando cidades e Prefeitos que foram cassados. Lembro que, no dia
em que fiz tal denúncia, citei as cidades de Paracatu, onde está
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correndo um processo, e Martinho Campos, cujo Prefeito foi
cassado, mas voltou ao cargo à custa de uma liminar. Citei ainda a
cidade de Cambuí e quero fazer justiça a seu Prefeito, Dr. João
Fanuchi, que, três ou quatro dias após meu pronunciamento, enviou-
me uma carta, contendo a sentença do Juiz local, em primeira
instância. Essa sentença foi favorável ao Prefeito e está sendo usada
em outros lugares. Cerca de 220 municípios envolveram-se na
compra com superfaturamento e, em alguns lugares, sem licitação.
Quero fazer justiça ao Prefeito de Cambuí, lembrando que na revista
"Isto E" consta uma foto da Promotora. A Promotoria de Cambuí
entrou com recurso, que está tramitando. Porém, no momento, a
sentença proferida pelo Juiz é favorável ao Prefeito de Cambuí.

Tudo isso nos mostra a importância e a necessidade de mudarmos
as estruturas deste País. As denúncias feitas têm sido apuradas. Esse
é o diferencial do Governo de Lula e José Alencar, que busca apurar
todas as denúncias. Precisamos passar a limpo este País e suas
instituições. Vivemos um tempo a que chamamos de quaresma tanto
para católicos como para cristãos de modo geral; um tempo de
conversão tanto dos corações quanto das estruturas. Trata-se de
mudar as estruturas e os corações.

O Deputado Chico Simões falou sobre a Campanha da
Fraternidade: Água, Fonte de Vida. Temos estudado e já participamos
de diversos lançamentos dessa Campanha, quando falamos
especialmente de três itens: quantidade, qualidade e acessibilidade da
água. A quantidade de água, há milhões de anos, é a mesma. A
qualidade está, a cada dia, pior, devido à contaminação. As pessoas
não têm acesso à água. Esse é outro item importante, que está sendo
tratado na Campanha.

Desde abril do ano passado, estamos organizando e iremos lançar,
se Deus quiser, em 22 de março, Dia Mundial da Agua, a Frente
Parlamentar de Defesa e Preservação das Aguas. Ainda vamos
conversar com a Mesa. Deixamos para promover esse lançamento
agora, a fim de coincidir com o movimento da Campanha da
Fraternidade, que envolve todo o Brasil e alguns países da América
Latina. Colhemos assinaturas, praticamente todos os Deputados
assinaram, aderiram à frente parlamentar, que se encontra aguerrida,
lutando pelo cumprimento das leis.
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O Deputado Paulo Piau falou, há pouco, sobre a importância de

se cumprirem as leis. Esta Assembléia promoveu diversos encontros,
seminários a respeito da água. Esse assunto nos lembra a
importância de se converterem os corações e as estruturas, pois
corações novos, convertidos, formarão boas e novas estruturas.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Obrigado, Deputado
Laudelino Augusto. E uma honra aparteá-lo. Ontem foi lançada a
Campanha da Fraternidade deste ano, cujo tema e' "Fraternidade e
Agua: Agua, Fonte de Vida". Oficialmente será lançada na
Arquidiocese de Belo Horizonte no dia 28 de fevereiro, na nascente do
Rio das Velhas, onde está localizada a Paróquia de Santo Antônio.

Há previsão de que até o ano 2050, 40% da população não terá
água tratada. Esse tema, que a Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil levanta, é muito importante. A Comissão de Meio Ambiente e os
Deputados desta Casa farão um excelente trabalho colaborando para
a conscientização sobre a importância da água. Tenho certeza de
que, Deputado Laudelino Augusto, o Governo Aécio Neves, como já é
do conhecimento de V. Exa., pretende tratar a água e o esgoto em
todos os cantos de Minas.

Gostaria de, com base no pronunciamento do Deputado Chico
Simões, falar sobre o abastecimento em Coronel Fabriciano. A
COPASA está desenvolvendo um trabalho operacional nessa cidade,
que terá a recuperação dos reservatórios Ri e R2 e a ampliação do
esgotamento sanitário, em Caladão. Foi cobrada ação do Governo do
Estado para ampliar esgotamento sanitário, construir a ETE, além de
ampliar o esgotamento sanitário do Novo Tijuca. A ampliação está
programada, e o Governo do Estado tem mais de 2 bilhões para
recuperar nascentes, tratar a água e fazer esgotamento sanitário.

Portanto, ele fez essa indagação e cobrou também, por parte do
Governo do Estado, por que ainda não foi feita auditoria pedida pelo
atual Presidente da Loteria Mineira. Com toda certeza, não só o
Governador, mas também toda sua equipe não cairá no erro do
Bezoini, que precisou tirar os velhinhos de casa, para que
comprovassem estar vivos, e assim terem direito a receber. Tudo será
apurado.

Embora não apóie essa questão do bingo, lamento o desemprego
de aproximadamente 300 mil pessoas. O Governo deve rever sua
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posição, porque - acredito - faltou discernimento da sua equipe,
não do Lula, que se precipitou ao mandar fechar todos os bingos.
Liminares estão surgindo, e os bingos estão funcionando em algumas
cidades e em alguns Estados. Essas 300 mil pessoas desempregadas
estão hoje desesperadas. E o sustento da família? Registro minha
preocupação com os pais e as mães de famílias, que perderam -
acredito temporariamente - o emprego. O Governo analisará e
regularizará essa situação.

Não concordo com o fato de os bingos e as loterias eletrônicas
serem local de lavagem de dinheiro. Mas, como o Deputado Alberto
Bejani disse, vai quem quer. O que lamento muito é a perda de 300
mil empregos no Brasil. Acredito que o Governo verá que, nesse
ponto, foi mal assessorado, pois, de uma hora para outra, por causa
de uma ou duas pessoas, centenas de pessoas perderam o emprego.
O Governo Lula - e eu disse isso aqui na semana passada - tomou
todas as providências no caso do Cachoeira, na questão do assessor
José Dirceu. A verdade virá.

Agradeço a V. Exa. pelo aparte.
O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, para concluir, farei

um comentário e deixarei uma mensagem. O comentário refere-se ao
Deputado Célio Moreira, que disse ser do meu conhecimento que o
Governador "dará água tratada aos mineiros". O Deputado falou "dar
água". Talvez tenhamos um excessivo zelo pela educação política,
mas quero dizer que político nenhum dá nada ao povo. Em Minas
Gerais, já era hora de seu povo ter água de qualidade. A COPASA,
como disse o Deputado Chico Simões, vem cobrando, há muitos
anos, a taxa de esgoto, mas o esgoto não é tratado.

O Governador, o Deputado, o Prefeito, nenhum político "dá" coisas
ao povo. O povo tem direitos que devem ser respeitados. Ninguém
pode ter a idéia de que daremos alguma coisa ao povo.

Nossa mensagem é para trabalharmos com afinco, porque Minas
Gerais pode ser o melhor Estado da Nação. Seu povo precisa ser
vivo, livre e feliz, com condições de dignidade de vida. Convido todos
a participarem dessa luta. A sociedade, os senhores e as senhoras
devem formar grupos para acompanhar os trabalhos da Assembléia e
da Câmara de Vereadores da sua cidade. Quando a sociedade
controlar o chamado poder, com certeza as coisas mudarão. Desejo
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um bom trabalho a todos.

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

Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2* Parte da reunião, com a i* 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 Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, acompanhei o

pronunciamento do Deputado Alberto Bejani e gostaria de informar a
Casa que a GTECH tem dois contratos dentro da Loteria do Estado.
Há muitos anos tenho feito críticas, a partir do momento em que o
Ministério Público estadual deu parecer favorável a esse contrato,
prejudicando 426 empresários de máquinas de jogo no Estado.

Há duas modalidades de jogos. Uma, são os bingos que ficam nas
padarias e em bares do Estado. Esse é um contrato da GTECH. A
outra são as máquinas "off-line", que têm uma interligação entre elas.
Sua arrecadação é acompanhada. Não há nenhum problema
relacionado à sua legislação. Essa atividade é ligada à Secretaria e à
Loteria do Estado.

Quero trazer meu ponto de vista sobre essa medida provisória que
determinou o fechamento dos bingos. O PT, com seus companheiros -
todo mundo sabe que o Sr. Waldomiro Diniz era chamado de
companheiro. Era ele que marcava as audiências com o Ministro José
Dirceu e era seu intermediário no Congresso. Esse companheiro do
PT teve um problema com o jogo do bicho e o achacou; mas quem
está pagando o "pato" e sendo penalizado é o trabalhador. Não estou
defendendo o proprietário do bingo, estou defendendo os mais de
320.000 trabalhadores do Brasil.

Lembro que ontem foi mostrado pela imprensa que, em Minas
Gerais, o pessoal do bingo vai entrar na justiça contra essa situação.
Minas não tem condição de fazer isso, porque aqui o jogo não é
estadualizado. Nos Estados em que o jogo está estudualizado, o jogo
consegue uma liminar e pode voltar a funcionar. Isso não acontece no
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nosso Estado. Há muito coisa ainda para vir. Estou ficando um
pouco calado.

Os fatos já ocorreram. E necessário passar uma borracha no que
aconteceu e pensar no futuro. Que o Lula deixe a decisão para cada
Estado, opinião, aliás, defendida pelo Deputado Federal Gilmar
Machado. Em Santa Catarina existe uma Secretaria de Jogos e
Diversões, enquanto no Paraná o Requião é contra. Logo, em um
haverá e no outro não.

Minas Gerais perde com a paralisação dos jogos da GTECH. No Rio
Grande do Sul, também devem parar. Os Estados estão parando, e o
Governo Federal continua arrecadando da mesma forma. O Lula
queria moralidade? Então vamos parar tudo. Vamos suspender os
jogos da CEF e analisar o contrato da GTECH; paremos todos os
contratos. Por que isso não foi feito? Houve apenas a penalização de
Estados que arrecadavam, como o Rio de Janeiro e outros nove.
Minas perde. Aqui, o contrato foi auditado, aliás o próprio Ministério
Público afirmou que não apresentava problemas. Agora, está
paralisado. O Governo Federal continua arrecadando, respaldado por
um contrato duvidoso feito pelos Srs. Diniz e Dirceu com a
multinacional. Deve-se acertar também a legalização do jogo do bicho,
que já passou da hora de ser legalizado. O jogo ilegal atende a
poucos. Está provado que o bingo ilegal atendia a poucos em vários
Estados e também a alguns partidos políticos. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Precisamos tirar conclusões e
aprender com a crise originada pela divulgação da fita em que o Sr.
Waldomiro comete ato de corrupção. O Presidente Lula agiu como
deveria. Em primeiro lugar, demitiu imediatamente o funcionário, que é
de quarto escalão. Depois, solicitou à Polícia Federal que,
acompanhada do Ministério Público e do Ministro da Justiça, apure os
fatos, doa a quem doer. Os responsáveis serão punidos, pois esse é o
desejo do Presidente. Para mostrar que o PT e o Governo não têm
rabo preso com o jogo do bicho, paralisou a jogatina no Brasil, e agiu
corretamente. Claro que, ao tomar essa atitude, remeteu a discussão
da regulamentação do bingo e do jogo do bicho para o Congresso
Nacional.

Portanto, teremos no Congresso Nacional o palco democrático da
discussão do que fazer. Mas era necessário tomar medida mais
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radical e urgente, cobrança que a própria sociedade fazia. Entendo
as preocupações do Deputado Alencar da Silveira Jr., mas era
necessária a paralisação imediata desse processo e, ao mesmo
tempo, o início da discussão de como devem ser regulamentadas
essas questões, o que caberá, do ponto de vista democrático, ao
Congresso Nacional. Então, o Presidente agiu certo.

Outra atitude que precisa ser tomada e que também começa a ser
agilizada no Congresso é a discussão da reforma política, a chamada
reforma eleitoral. A situação eleitoral no Brasil é claramente
preocupante. O Estado não arca com as campanhas políticas, mas
indivíduos e empresas - problema que há muito temos denunciado.
Precisamos de uma reforma eleitoral. As campanhas eleitorais já não
podem ser bancadas por empresários. Não se trata de problema de
uma campanha, mas da forma como as eleições se dão no Brasil. A
votação em lista partidária, a campanha com financiamento público, e
não privado, são questões que há muito tempo o PT e outros partidos
vêm defendendo. Essa questão também será tratada no Congresso.

Posta a crise - um funcionário de quarto escalão envolvido em
corrupção, demitido; o Presidente ordenando a fiscalização e o
acompanhamento do fato pelo Ministério Público Federal, que afirmou
star tendo toda a liberdade de ação, e a Polícia Federal agindo de

forma bastante severa na apuração desse caso -, era o que o
Presidente teria de fazer. Soma-se a isso a constituição de CPI no Rio
de Janeiro, também com a assinatura dos Deputados do PT e de
outros partidos, pois fato grave que consta na fita é a possibilidade de
ser modificado o contrato para privilegiar uma empresa na Loteria do
Estado do Rio de Janeiro; porém, é evidente que constituir CPI no
Congresso Nacional, apenas com motivação política de
desestabilização do Governo, não seria o mais correto a ser feito.
Daremos um tempo para que essa apuração possa vir. Por outro lado,
aprenderemos com a crise. O Presidente fez bem ao ordenar o
fechamento dos bingos, para que o Congresso discuta o assunto com
clareza, bem como a reforma eleitoral. Muito obrigado.

O Deputado Leonardo Quintão - Gostaria de fazer um convite: no
próximo dia 3 de março, a Comissão de Meio Ambiente fará visita à
Mina Capão Xavier, próximo a Belo Horizonte, no Município de Nova
Lima. Faremos visita prévia e, depois, nesta Assembléia, haverá
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audiência pública para averiguar se aquele empreendimento da
MBR prejudicará o abastecimento de água de nossa cidade. Convido
todos os Líderes de bancada e Deputados a estar conosco. Muito
obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação

do Projeto de Lei n° 1.095/2003, do Deputado Ricardo Duarte, o
Projeto de Lei n° 1.104/2003, do Deputado Fahim Sawan, passa a
tramitar nos termos da Decisão Normativa da Presidência n°12.

Assim sendo, a Presidência encaminha a matéria às Comissões de
Justiça e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 15.734; sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei
n° 15.738; sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.852 e sobre
o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.921. Pelo BPSP: efetivos -
Deputados Miguel Martini e Mauro Lobo; suplentes - Deputados
Carlos Pimenta e Sebastião Helvécio; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo -
Deputado BieI Rocha; suplente - Deputado Weliton Prado; pelo PL:
efetivo - Deputado Márcio Passos; suplente - Deputado Antônio
Genaro; pelo PP: efetivo - Deputado Gil Pereira; suplente - Deputado
Paulo Piau. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.784 e
sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.924. Pelo BPSP: efetivos
- Deputados Neider Moreira e Dalmo Ribeiro Silva; suplentes -
Deputada Maria Olivia e Deputado Doutor Ronaldo; pelo Bloco PT-
PCdoB: efetivo - Deputado Laudelino Augusto; suplente - Deputado
Ricardo Duarte; pelo PL: efetivo - Deputado Célio Moreira; suplente -
Deputado Roberto Ramos; pelo PP: efetivo -Deputado Paulo Piau;
suplente - Deputado Dimas Fabiano. Designo. As Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais - aprovação, na 11 Reunião Ordinária da 2
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Sessão Legislativa Ordinária da 15 a Legislatura, dos
Requerimentos nos 2.099/2003, do Deputado Doutor Ronaldo,
2.101/2003, do Deputado Paulo Piau, 2.107, 2.108, 2.145 e
2.14612003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2.130/2003, da
Deputada .Ana Maria Resende, e 2.131/2003, do Deputado Arlen
Santiago; do Trabalho - aprovação, na P Reunião Ordinária da 2
Sessão Legislativa Ordinária da 15S Legislatura, dos Projetos de Lei
n

o
s 947/2003, do Deputado André Quintão, 969 e 1.198/2003, do

Deputado Sebastião Navarro Vieira, 1.057/2003, do Deputado Antônio
Andrade, 1.178/2003, da Deputada Cecília Ferramenta, 1.181/2003,
do Deputado Sebastião Helvécio, 1.189/2003, do Deputado Fábio
Avelar, 1.192/2003, do Deputado Zé Maia, e 1.196/2003, do Deputado
Leonardo Moreira; de Transporte - aprovação, na V Reunião
Ordinária da 2 Sessão Legislativa Ordinária da 15 Legislatura, do
Projeto de Lei n° 1.024/2003, do Deputado Mauri Torres, e dos
Requerimentos n

o
s 2.105/2003, do Deputado Célio Moreira,

2.138/2003, do Deputado Doutor Viana, e 2.139/2003, da Deputada
Maria Tereza Lara; e de Turismo - aprovação, na V Reunião Ordinária
da 2 Sessão Legislativa Ordinária da 150 Legislatura, dos
Requerimentos n

o
s 2.112/2003, do Deputado Gil Pereira, e

2:144/2003, do Deputado Chico Simões (Ciente. Publique-se.).
Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Elmiro Nascimento e
outros solicitando a convocação de reunião especial para a entrega do
Prêmio Luís Eduardo Magalhães - ea Edição. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do
Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Domingos Sávio em

que solicita seja pedido ao Diretor de Operações e Expansão da
Telemig Celular, Sr. José Maria Lanna; ao Presidente da Tim, Sr.
Catello de ludicibus; e ao Diretor Regional da Oi em Minas Gerais, Sr.
Luiz Gonzaga Leal, que priorizem a colocação de uma torre de
telefonia móvel nos Municípios de Biquinhas, Morada Nova de Minas
e Paineiras. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento do Deputado Domingos Sávio em que solicita seja
pedido ao Diretor de Operações e Expansão da Telemig Celular, Sr.
José Maria Lanna; ao Presidente da Tim, Sr. Catello de ludicibus; e ao
Diretor Regional da Oi em Minas Gerais, Sr. Luiz Gonzaga Leal, que
priorizem a colocação de uma torre de telefonia móvel no Distrito de
Morro do Ferro, no Município de Oliveira. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Doutor Viana solicitando que o Projeto
de Lei n° 1.130/2003 seja distribuído à Comissão de Fiscalização
Financeira. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

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

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

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

812/2003, do Deputado Luiz Fernando Faria, que altera a redação do
art. 1° da Lei n° 2.953, de 16/11/63, que institui o Dia de Santos
Dumont, a ser comemorado em 23 de outubro. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação
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 Educação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°919/2003, do Deputado
Ivair Nogueira, que determina notificação compulsória de violência
contra a mulher atendida nos serviços de urgência e emergência. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com
as Emendas nos 1 a 6, que apresenta. A Comissão de Saúde opina
pela aprovação do projeto com as Emendas nos 1 a 6, da Comissão
de Justiça. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta, e pela rejeição
das Emendas nos 1 a 6, da Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
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votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento do Deputado Fábio
Avelar, solicitando a votação em bloco das Emendas n os 1 a 6. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas n os 1 a 6. As Deputadas e os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.
Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n°919/2003 na
forma do Substitutivo n° 1. À Comissão de Direitos Humanos.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.021/2003, do
Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel que descreve ao Município de lbirité. A Comissão de Justiça
perdeu prazo para emitir parecer. 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 Fiscalização
Financeira.

Questões de Ordem
O Deputado Paulo Piau - Agradeço a concessão de V. Exa. para

falar sobre dois assuntos. O primeiro refere-se ao projeto Estrada
Real, que Minas Gerais empreende neste momento. Pelo que pude
conhecer desse projeto, percebi que, sem dúvida, é o maior projeto
turístico do País. Isso demonstra a grandeza do pensamento do
Governador Aécio Neves com relação ao Estado, resgatando a sua
capacidade de planejar e de projetar.

Neste carnaval, assistimos ao desfile da Mangueira, representando
esse projeto da Estrada Real. Em nome da Assembléia Legislativa,
parabenizo a FIEMG por abraçar a causa e realizar toda a transação
com a Escola Mangueira. Em conversa com o seu Presidente, Robson
Andrade, ele me disse do profissionalismo das escolas de samba do
Rio de Janeiro, que levam mensagens a todo o Brasil e, por que não
dizer, a todo o mundo.

A Rede Globo internacional levou isso para mais de 40 países, o
que colocou os Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro,
que fazem parte desse projeto da Estrada Real, no foco e na mente
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dos turistas de todo o mundo. Portanto, parabenizo a FIEMG por
ter organizado inclusive o patrocínio. Muitos acham que houve grande
investimento do Governo do Estado na escola de samba Mangueira.
Deixo bem claro que isso não ocorreu. O investimento foi privado,
coordenado evidentemente pela Federação das Indústrias de Minas
Gerais, a quem o Estado deve agradecer. Houve uma parceria
excepcional com o Governo Estadual, que forneceu todas as
informações e os dados necessários. Pena que a Mangueira não ficou
em primeiro lugar; mas brilhou na avenida e levou a mensagem do
projeto e, evidentemente, de Minas, para o Brasil e para o mundo.

Abusando da tolerância do Sr. Presidente, gostaria de fazer um
registro sobre o nosso Uberaba Esporte, que ontem, em confronto
com o campeão brasileiro, o meu time Cruzeiro, realizou uma partida
excepcional. Parabenizo o Uberaba Esporte, uma equipe do interior,
que, com a sua estrutura, juntamente com a do Cruzeiro, mostrou algo
infinitamente diferente. Portanto, a atuação daqueles meninos que
estavam ali, batalhando e tentando um empate com o Cruzeiro, é
digna de um registro. Todos estão de parabéns: os atletas, os
dirigentes e o treinador, Aderbal Lana. Como Uberaba é a minha terra,
queria estravasar essa alegria de ver o Uberaba Esporte Clube
brilhando também nessas hostes da capital mineira. Obrigado.

O Deputado Célio Moreira - Presidente, eu gostaria de fazer um
registro. Nesses últimos dias, tive mais uma vez a oportunidade de
passar pela BR-135 e observar a situação de calamidade em que o
trecho se encontra. Essa BR tornou-se realmente o corredor da morte.
Vimos vários caminhões, ônibus e carros de passeio quebrados, e as
pessoas sendo obrigadas a dar uma volta de aproximadamente
106km, saindo somente de um trecho, do trevão até Curvelo, sem
contar de Curvelo até Montes Claros. Já apresentei requerimento na
Comissão de Transportes, e faremos uma visita técnica ao local
juntamente com o pessoal do DNIT. O comunicado já foi encaminhado
ao responsável desse órgão, Dr. Alexandre. O Ministro Anderson
Adauto disse que liberou recursos para a operação tapa-buraco até
que as obras de recuperação de toda a BR-1 35 sejam iniciadas daqui
a 35 ou 40 dias. Participamos de reuniões com o Ministro em Curvelo
e Minas Novas e na Câmara Municipal de Montes Claros, onde
anunciou que já houve licitação com três lotes, ou seja a questão
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burocrática para efetivar a recuperação da estrada. Constatamos
que os buracos diminuíram, porque aumentaram de tamanho e
viraram crateras. As pessoas que não conhecem essa BR realmente
correm risco de vida, principalmente à noite.

A situação é calamitosa. Convidaremos o Secretário Agostinho
Patrus, os membros da Comissão e o DNIT para realizarmos visita
técnica. O reparo paliativo na MG-135 não foi feito porque choveu
bastante. A situação do trevão - de São José da Lagoa, Curvelo,
Corinto, Augusto de Lima, Buenópolis, Joaquim Felício até Montes
Claros - está difícil, sem condições de tráfego. Para irem a Montes
Claros, os viajantes passam por Pirapora, dando uma volta muito
grande.

Tenho outro assunto a tratar. Discordo do companheiro Laudelino
Augusto. Há muitos políticos, inclusive ele e eu, que dão muita coisa
para as pessoas. Temos, sim, direitos e deveres. O Governador tem a
intenção de levar água e esgoto tratados a todas as residências. A
COPASA investirá de forma pesada, incluindo a área da saúde. Sou
da base de Governo, apóio o Governador Aécio Neves, que faz
excelente trabalho. Apoiamos o Governo Lula, no qual acreditamos. O
Deputado Chico Simões cobrou investimento em Coronel Fabriciano.
Não sei se é de seu conhecimento a renovação do contrato pela
COPASAnessa cidade. A proposta é de levar água e esgoto tratados
a 100% dos usuários. Ouvi falar que o Deputado é pré-candidato a
Prefeito. Se Deus o permitir e se for da vontade da comunidade de
Coronel Fabriciano, ele poderá usufruir isso. Há investimentos por
parte do Governo. Abastecimento no Nova Tijuca; adequação de
redes no Bairro Caladão; construção AAB-Mangueiras; postos C22 e
C23; reforço de rede no Bairro Caladinho; obras emergenciais;
elaboração de estudos e projetos para a implantação e a ampliação
do sistema de abastecimento de água; otimização e redução de
consumo de energia elétrica; programa de crescimento vegetativo de
água; semicadastro de água em Coronel Fabriciano; desenvolvimento
empresarial; melhorias na agência de atendimento de Coronel
Fabriciano; desenvolvimento operacional; PRCP e a recuperação dos
reservatórios Ri e R2; esgotamento sanitário; ampliação de
esgotamento sanitário de Caladão e construção da ETE; ampliação do
esgotamento sanitário do Nova Tijuca; desapropriação de áreas para
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implantação do sistema completo de esgotamento sanitário;
elaboração de estudos e projetos para implantação e ampliação do
sistema de esgotamento sanitário; programa de crescimento
vegetativo de esgoto. Todos esses investimentos serão em Coronel
Fabriciano.

De 2003 a 2006, o Governo investirá R$50.000.000,00, levando
água e esgoto tratados. Cobra-se, e o Governo diz que fará, mas,
quando faz, dizem que não está fazendo. Justiça seja feita. O
Governo está preocupado. Com relação ao DRENURBS, houve vários
contatos, e o Prefeito já esteve em Washington.

Só de projetos foram gastos, aproximadamente, seis milhões, mas
até agora não tivemos investimentos nenhum. Aqui em Belo
Horizonte, vemos esgoto correndo a céu aberto, doenças, uma atrás
da outra. Então, precisamos parar de falar e fazer mais. Muito
obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Antes de referir-me ao assunto
propriamente dito, gostaria de frisar que, em Coronel Fabriciano,
realmente o nosso companheiro Chico Simões é pré-candidato a
Prefeito e tem acompanhado a cidade e os seus investimentos. E
realmente de extrema importância que a população de lá tenha a água
e o esgoto tratados, o que é, de fato, competência da COPASA.

Com relação a Belo Horizonte, sabemos que há aqui muitos
investimentos. Recentemente, o Ministro da Saúde esteve aqui e
assinou 12 convênios. Então, o Governo Municipal tem dado a sua
grande contribuição para que a cidade, sobretudo os excluídos, e a
periferia tenham toda a infra-estrutura necessária.

Gostaria de registrar que tivemos, pela Escola de Samba Mangueira,
a apresentação da Estrada Real. Defendemos e concordamos com
isso.

Gostaria de deixar registrado, também, nesta Casa que, lá, em
Betim, tivemos o 190 Rebanhão, um evento da •Renovação
Carismática, em que se reuniram, apenas num dia, mais de 10 mil
pessoas, não só da cidade, como da região metropolitana, do Estado
de Minas Gerais e até de outros Estados. Cumprimento,
publicamente, toda a organização desse evento. Vários Deputados
têm acompanhado aqui esse trabalho, como os Deputados Célio
Moreira e Miguel Martini, que conhecem esse trabalho da Renovação
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Carismática. Lá em Betim, já é o décimo nono ano. Então, saúdo
toda a equipe, que tem contribuído e que por mais de seis meses se
preparou para esse evento, que não é só religioso, mas que se tornou,
inclusive, cultural e turístico, atraindo pessoas de todos os lugares. Há
uma lei municipal, de nossa autoria, de quando eu era Vereadora, que
praticamente obriga, no bom sentido, o Governo municipal a dar
estrutura necessária para o Rebanhão.

Tivemos, em Belo Horizonte, vários encontros, inclusive no Barreiro,
na Escola Izaura Santos, em que estivemos presentes. Portanto,
cumprimento, mais uma vez, todas as pessoas que lá estiveram.
Convido-as para que, nos próximos anos, estejam conosco
novamente. Essa é uma oportunidade para que os jovens possam
refletir e conhecer de perto a sua própria realidade. Muitos deles,
dependentes de drogas, podem, inclusive, tomar uma posição de
mudança de vida, por meio da evangelização, e dar uma grande
contribuição à nossa sociedade, participando dela e construindo sua
cidadania. Faço, portanto, esse registro. Muito obrigada.

3 a Parte
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Esgotada a matéria

destinada à 2a Fase da Ordem do Dia, a Presidência passa à 3 Parte
da Reunião, destinada às comunicações e aos oradores inscritos.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado Elmiro
Nascimento (2) - falecimento do Sr. Fridolino Bruxel, ocorrido em
13/2/2004, no Rio Grande do Sul, e falecimento da Sra. Felícia Sousa
de Magalhães, ocorrido em 12/2/2004, em Patos de Minas; pela
Deputada Maria Olivia - falecimento do Sr. Edson Lira de Carvalho,
ocorrido em 15/02/2004, em Conceição de Ipanema, Minas Gerais; e
pelos Deputados Sebastião Helvécio - falecimento do Sr. José
Augusto da Silva, ex-Prefeito do Município de Aracitaba, ocorrido em
15/2/2004; e Wanderley Ávila (2) - falecimento da Sra. Maria dos
Passos Dedinho Lorde, ocorrido em 5/2/2004, em Várzea da Palma, e
falecimento da Sra. Germana Machado Aguiar, ocorrido em 1°/2/2004,
em Várzea da Palma. (Ciente. Oficie-se).

Encerramento
0 Sr. Presidente -Não havendo outras comunicações a serem feitas
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nem oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
terça-feira, dia 2 de março, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:
(- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia
2/3/2004.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 19512003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
referência tem por objetivo dar nova denominação à Escola Estadual
Presidente Kennedy, situada no Município de Monsenhor Paulo.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, a
proposição foi publicada e a seguir encaminhada a este órgão
colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O Estado Federal brasileiro caracteriza-se essencialmente pela

repartição de competências entre a União, os Estados-federados, 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 listadas 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, a regra básica para delimitar sua competência
está consagrada no § 1° 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 ou do município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem
do município; pode, portanto, ser objeto de disciplina jurídica por parte
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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 e haja correlação entre a destinação do bem e a área em que
ele se tenha destacado.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo,
saliente-se que a Carta 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 a autoridade
competente para deflagrar o processo legislativo, encontram-se em
harmonia com o ordenamento constitucional vigente.

Convém esclarecer que é vontade expressa do colegiado da referida
escola seja-lhe dada nova denominação, em homenagem ao
inolvidável Padre Rogério Abdala, conforme atesta a ata da reunião
realizada em 17/12/2002. A justificativa apresentada para essa
intenção está ligada ao fato de que o clérigo foi o idealizador, fundador
• primeiro diretor da escola, estando diretamente ligado à sua história
• à vida da comunidade paulense.

Diga-se, ainda, que a Secretaria de Estado da Educação, por
solicitação desta Comissão, se manifestou também favorável à
mudança de nome, nos mesmos termos.

Conforme demonstrado, inexiste óbice à tramitação do projeto de lei
em tela.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 195/2003.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2004.

'Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria
Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 301/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

1.0 projeto de lei em tela, de iniciativa do Deputado Dinis Pinheiro e
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decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.78212001,
tem por objetivo alterar a denominação da Escola Estadual Presidente
João Goulart, situada no Município de Taquaraçu de Minas.

Publicada em 8/3/2003, vem a matéria a esta Comissão, a fim de ser
examinada preliminarmente, nos termos do art. 102, III, 'a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
De pronto, cabe esclarecer que a proposição, ao pretender seja

dada a denominação de Prefeito Aristeu Eduardo Moreira à referida
escola, vai ao encontro da vontade expressa de seu órgão colegiado,
representativo da comunidade, ratificada pela Superintendência de
Organização Educacional, conforme documentação anexada ao
processo.

O Estado Federal Brasileiro caracteriza-se essencialmente pela
repartição de competências entre a União, os Estados membros, o
Distrito Federal e os municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando de 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 listadas 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 a legislação federal e
estadual para melhor atenderás suas peculiaridades.

Quanto ao Estado membro, a regra básica para delimitar sua
competência está consagrada no § 1° do art. 25 da Lei Maior. E a
chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do município, podendo, portanto, ser objeto de disciplina jurídica por
parte do Estado membro. 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 e que determina ser da competência do Legislativo
dispor sobre a matéria, além de exigir que o homenageado seja
falecido e haja correlação entre a destinação do bem e a área em que
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ele se tenha destacado.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo,
saliente-se que a Carta 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 para
dispor sobre o assunto, a espécie legislativa adequada e a autoridade
competente para deflagrar o processo legislativo, encontram-se em
harmonia com o ordenamento constitucional vigente. Em razão disso,
inexiste óbice jurídico à tramitação da matéria.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 301/2003.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Ermano

Batista (voto contrário) - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.211/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Genaro, o Projeto de Lei n°
1.211/2003 dispõe sobre comemorações de caráter festivo nas
escolas da rede pública de Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 4/11/2003, a proposição foi
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia para receber parecer.

Nos termos do art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno,
cabe-nos examinar a matéria quanto a sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em análise proíbe a obrigatoriedade de participação,

mediante "cominação de sanção ou qualquer outra forma de coerção",
de alunos, seus familiares ou funcionários em comemorações de
caráter festivo nas escolas da rede pública do Estado, excetuando as
festividadõs relacionadas à Pátria.

Com relação à distribuição constitucional de competência não há
impedimentos à tramitação da proposição, pois, embora o inciso XXIV
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do art. 22 determine como privativa da União a competência de
legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, no inciso IX do
art. 24 figura como concorrente a legislação sobre educação, cultura,
ensino e desporto, cabendo à União fixar normas gerais e aos
Estados suplementar tal legislação para atender a suas
peculiaridades. Ademais, a Lei Federal n° 9.394, de 1996, que fixa as
diretrizes e bases da educação nacional, em seu art. 10, V, arrola
como atribuição do Estado baixar normas complementares para seu
sistema de ensino.

Também não há vedação de ordem constitucional relacionada à
iniciativa do processo legislativo por parlamentar.

Especificamente sobre educação, a Constituição da República, nos
arts. 205 e 206, II e VI, estabelece que o processo educacional visa
"ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho" e que o ensino será
ministrado com base nos princípios da liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, e da gestão
democrática, na forma da lei. Dispositivos de igual teor estão
presentes na Carta mineira, arts. 195 e 196, II e IV.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB -, que, em seu art.
15, confere às escolas ampla liberdade de organização pedagógica e
de administração, determina, em seu art. 12, VI, que os
estabelecimentos de ensino tem a incumbência de articular-se com as
famílias e a comunidade, criando processos de integração da
sociedade com a escola. Esta norma determina, ainda, que a
formação básica do cidadão se dará mediante a compreensão do
ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes
e dos valores em que se fundamenta a sociedade (art. 32, II).

Para o ensino médio, a Resolução da Câmara de Educação Básica -
CEB n° 3, de 1998-, determina, no art. 50, III, que as escolas adotem
metodologias de ensino diversificadas, que estimulem a reconstrução
do conhecimento e mobilizem o raciocínio, a experimentação, a
solução de problemas e outras competências cognitivas superiores.
Indica, ainda, a contextualização como princípio pedagógico
estruturador do ensino médio, por meio da aplicação de
conhecimentos constituídos na escola às situações da vida cotidiana e
da experiência espontânea, permitindo seu entendimento, crítica e
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revisão (arts. 60 e 90, III).

Pelos dispositivos citados, compreendemos que os eventos de
caráter festivo organizados pelas escolas fazem parte de seu
planejamento pedagógico, que prevê, na organização de situações de
ensino, a aprendizagem de forma lúdica e alegórica para estimular a
criatividade e o senso crítico. Nesses momentos, a aquisição de
conhecimento ocorre por meio do lazer e da imaginação, em um
exercício de liberdade responsável.

Os alunos e seus familiares, assim como os funcionários, devem ser
motivados a participar dos eventos por sua relação com a
aprendizagem e pelos benefícios que podem trazer, não sendo
admissível a possibilidade de obrigatoriedade ou coerção. Não cabe
ao processo educacional, que pretende formar cidadãos, o emprego
de violência, na forma de constrangimento, chantagem ou qualquer
outra, para forçar a participação em comemoração de caráter festivo,
ainda que relacionados à Pátria.

Ressaltamos que a Constituição Federal, no inciso II do art. 50,
preceitua que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa, senão em virtude de lei". O princípio da legalidade
assegura ao particular, principalmente nas relações com o Estado, a
prerrogativa de questionar e repelir as injunções que lhe sejam
impostas por via diferente da norma legal, elaborada conforme as
•regras do processo legislativo.

Assim sendo, não há necessidade da elaboração de norma
infraconstitucional para ratificar dispositivo expresso da Carta Magna.

Por outro lado, percebemos a preocupação do autor com algumas
pessoas que não se sentem à vontade em participar de eventos que
contrariam sua crença religiosa ou convicção pessoal.

A liberdade religiosa é, de fato, um dos mais importantes direitos
•individuais previstos na Constituição da República. O inciso VI do art.
50 postula que "é inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos". E
assegurada a liberdade de escolha da religião, ou de nenhuma
crença, e a de expressão, em casa ou em público, de acordo com as
tradições religiosas, os ritos, os cerimoniais e todas as manifestações
que integrem a doutrina da religião escolhida.

Essa liberdade de crença e de culto religioso decorre do princípio da
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laicidade adotado pela Carta Magna no § 1°do art. 19 que impõe a
separação entre instituições governamentais e religiosas. Ao vedar
aos entes federativos "estabelecer cultos religiosos ou igrejas,
subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com
eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança", o
texto constitucional declara a separação entre Estado e Igreja, sem
excluir, evidentemente, a inter-relação de interesse público de
autoridades governamentais e religiosas, na forma da lei.

Esses dispositivos constitucionais impõem a tolerância religiosa e a
proibição do Estado em obrigar ao crente ou ateu uma religião ou a
aceitação de práticas religiosas únicas, o que reforça nossa convicção
da desnecessidade de lei com tal fim.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.211/2003.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.283/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.283/2003, do Deputado Dinis Pinheiro, "dispõe
sobre o número mínimo de clínicas e despachantes credenciados pela
Secretaria de Estado de Defesa Social e dá outras providências".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 5/12/2003, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública.

Compete a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno,
examinar a juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria.

Fundamentação
A matéria constante do projeto em epígrafe já foi tratada no Projeto

de Lei n° 1.454/2001, arquivado ao fim da legislatura. Posteriormente,
foi reproduzida no Projeto de Lei n° 298/2003, considerado
inconstitucional no parecer para o 1 0 turno da Comissão de
Constituição e Justiça, publicado no "Diário do Legislativo" de
10/7/2003

No art. 1°, a proposição expressa a sua intenção geral e estabelece,
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para os fins a que se propõe, os conceitos de despachante e de
clínica.

O art. 20 determina que no mínimo cinco despachantes deverão
estar credenciados pela Secretaria de Estado de Defesa Social, nos
municípios cuja frota de veículos emplacados seja igual ou inferior a
cinco mil. A cada acréscimo de mil veículos, ou fração, aumenta-se
em um o número de despachantes.

Quanto às clínicas, dispõe o art. 3 0 que o número mínimo, em
municípios cuja frota de veículos emplacados seja igual ou inferior a
três mil, será de três. A cada acréscimo de mil veículos, ou fração,
aumenta-se em um o número de clínicas.

Finalmente, o art. 4 0 do projeto estabelece atribuições para a
Secretaria de Estado de Defesa Social. Nos meses de janeiro e junho,
ela deverá fazer publicar o número de despachantes e clínicas
credenciados em todo o Estado. O parágrafo único fixa o prazo de 30
dias para que a referida Secretaria providencie o credenciamento de
despachantes e de clínicas nas localidades em que não se verificarem
os números mínimos estabelecidos na proposição. Apenas a data de
início de contagem de tal prazo é que não ficou muito clara.

Em síntese, é esse o conteúdo da proposta. Passemos ao exame
jurídico.

Do ponto de vista jurídico-material, surgem dois óbices. Em primeiro
lugar, não se pode determinar para o Estado inteiro um número
mínimo de 5 despachantes e de três clínicas, já que a população, os
hábitos e as condições socioeconômicas dos mais de 850 municípios
mineiros apresentam tamanha diversidade que desafia qualquer
proposta de uniformização legal. As normas legais devem assegurar
ações administrativas eficientes, conforme o 'caput" do art. 37 da
Constituição da República.

Ademais, a matéria em apreciação, dada a impossibilidade de
receber tratamento legislativo detalhado, deve se situar no âmbito de
competência do Poder Executivo. A sua natureza essencialmente
administrativa demonstra que os órgãos da administração pública do
Executivo é que devem analisar, caso a caso, o número de
despachante e de clínicas mais adequado para as diversas realidades
locais do Estado. Sendo a matéria de competência do Executivo, a
sua previsão em lei desafia o princípio da independência dos Poderes,

rÃ



466
inserto no art. 20 da Constituição da República. Esse entendimento
se apóia em recente julgado do Supremo Tribunal Federal, datado de
20/3/2003, que declarou inconstitucional a Lei n° 7.157, de 2002, do
Estado do Espírito Santo, a qual trata da mesma matéria constante do
projeto em análise.

Por último, ainda vale dizer que o art. 40 da proposta contraria o
disposto na alínea "e" do inciso III do art. 66 da Constituição mineira.
Afinal, se é privativa do Governador a iniciativa para propor projetos
de lei que criem ou estruturem as Secretarias de Estado, logo não
compete ao legislador apresentar projeto que fixe competência para a
Secretaria de Estado de Defesa Social.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.283/2003.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.290/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o Projeto de Lei n°
1.290/2003 acrescenta o inciso III ao art. 14 da Lei n° 14.181, de
17/1/2002, e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 6112/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Política
Agropecuária e Agroindustrial para receber parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
O projeto pretende alterar o art. 14 da lei estadual de proteção à

fauna e à flora aquáticas, com a inclusão do inciso III, que determina o
incentivo às atividades de aqüicultura de espécies nativas, pelo
sistema de tanques-rede nas grandes represas do setor hidrelétrico do
Estado.

De acordo com o mencionado artigo, cabe ao poder público
estimular a aqüicultura por meio da criação e do apoio a centros de
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treinamento, pesquisa e extensão, bem como pelo incentivo à
promoção de iniciativas destinadas ao desenvolvimento da
aqüicultura.

Como se observa, os mecanismos estabelecidos na legislação para
o desenvolvimento da aqüicultura permitem ao Executivo ampla
discricionariedade no trato da matéria.

Portanto, a proposição visa a garantir uma forma específica de
atuação do poder público em prol do desenvolvimento da aqüicultura:
o aproveitamento das águas das barragens hidrelétricas para a
criação de peixes da fauna nativa em tanques-rede.

A iniciativa parlamentar no processo legislativo está amparada pelo
art. 65, "caput", da Constituição Estadual, e a competência do Estado
para legislar sobre fauna está prevista no art. 24, VI, da Constituição
Federal.

Com vistas a aprimorar o projeto, apresentamos a Emenda n° 1.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade
e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.290/2003 com a seguinte
Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao inciso III do art. 14 da Lei n° 14.181, de 17 de janeiro de

2002, a que se refere o art. 1°, a seguinte redação:
"Art. 1°-....
Art. 14-
III - incentivo à exploração de espécies nativas por meio de tanques-

rede em barragens localizadas no território do Estado de Minas
Gerais.".

Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara - Gustavo Valadares.
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