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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 2 DE MARÇO DE 2004

ATA

ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
DA 153 LEGISLATURA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA, EM 19/2/2004
As 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Gustavo Valadares, Maria Tereza Lara (substituindo
este ao Deputado Durval Angelo, por indicação da Liderança do PT) e
Ana Maria Resende (substituindo o Deputado Bonifácio Mourão, por
indicação da Liderança do PSDB), 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 Gustavo Valadares, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 1.312, 1.317, 1.327 e
1.335/2003 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.311, 1.314, 1.322 e
1.34012003 (relator: Deputado Leonardo Moreira); 1.313, 1.323, 1.324,
1.329, 1.331, 1.339 e 1.344/2003 (relator: Deputado Leonídio Bouças);
1.320, 1.321, 1.326, 1.330, 1.343, 1.345/2003 e o Projeto de Lei
Complementar n° 49/2003 (relator: Deputado Bonifácio Mourão);
1.318, 1.319, 1.336, 1.337 e 1.338/2003 (relator: Deputado Gustavo
Valadares); 1.316, 1.332, 1.334 e 1.341/2003 (relator: Deputado
Durval Angelo); 1.315, 1.325, 1.328, 1.333, 1.342, 1.346/2003 e
Projeto de Lei Complementar n os 47 e 48/2003 ( relator: Deputado
Ermano Batista). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão
do parecer do relator, Deputado Gustavo Valadares (em virtude de
redistribuição), que conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade
e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.211/2003, no 1 0 turno, o
Presidente defere o pedido de vista da Deputada Maria Tereza Lara.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
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constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1° turno, do Projeto
de Lei n° 1.260/2003 (relator: Deputado Ermano Batista). Passa-se à
2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Na fase de
discussão dos pareceres que concluem pela juridicidade, legalidade, e
constitucional idade dos Projetos de Lei n os 195 e 301/2003 (relator:
Deputado Gustavo Valadares), no 1° turno, o Presidente defere os
pedidos de vista da Deputada Maria Tereza Lara, cada um por sua
vez. Neste momento, registra-se a presença do Deputado Bonifácio
Mourão. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nos
456, com a Emenda n° 1, 1.255 e 1.275/2003 (relator: Deputado
Gustavo Valadares, o primeiro em virtude de redistribuição); 1.249
com a Emenda n° 1, 1.264, 1.320, 1.287 e 1.288/2003 (relator:
Deputado Bonifácio Mourão, os dois últimos em virtude de
redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara - Ermano Batista -

Gustavo Valadares.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 3 DE MARÇO DE 2004

ATAS

ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA DA 15a LEGISLATURA, EM

17/2/2004
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Alberto Bejani, Leonardo Moreira e Rogério
Correia, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Laudelino Augusto e
Paulo Piau. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: no 1° turno, Projetos de
Lei n

o
s 1.243 e 1.257/2003 (Deputado Alberto Bejani), 1.246 e

1.256/2003 (Deputado Zé Maia), 1.258/2003 (Deputado Leonardo
Moreira); no 20 turno, Projeto de Lei n° 311/2003 (Deputado Rogério
Correia). Passa-se à 2B 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 Requerimentos n°5 2.106, 2.124 e 2.133 a
2.137/2003. E designado o Deputado Alberto Bejani para relatar o
Requerimento n° 2.123/2003. Passa-se à 3 Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara, em que
solicita sejam pedidas providências ao Comandante do 33 0 Batalhão
da Polícia Militar, em Betim, com vistas ao reforço no policiamento da
Colônia Santa Isabel, localizada nesse município; do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado pedido de informação
à Comissão de Segurança Pública da Assembléia Legislativa do
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Estado de São Paulo e à Polícia Federal em Santos acerca da
investigação sobre o roubo de carga de café e o encaminhamento do
produto ao porto desse município; da Deputada Marília Campos e do
Deputado Rogério Correia (2), em que solicitam a realização de
reuniões conjuntas das Comissões do Trabalho da Previdência e da
Ação Social e de Segurança Pública para, em audiência pública,
discutirem as condições de trabalho dos fiscais do Ministério do
Trabalho no vale do Jequitinhonha, em especial em Araçuaí, e
debaterem fatos relacionados com o assassinato de quatro fiscais do
Ministério do Trabalho no Município de Unaí; e dos Deputados
Rogério Correia (3), em que solicita a realização de audiência pública
para debater o Projeto de Lei n° 7.134/2002, em tramitação no
Congresso Nacional, que dispõe sobre o Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas - SISNA -, em que solicita a
realização de audiência pública para apurar o desaparecimento de
sacas de café em cidades do Sul de Minas e em que solicita seja
transferido o detento Juliano Balbino Fernandes da cadeia pública de
Alpinópolis para a Penitenciária Nelson Hungria; Alberto Bejani (2), em
que solicita sejam o Ten.-Cel. Israel Matos Rosa Pereira, Comandante
do Corpo de Bombeiros Militar de Juiz de Fora, e o Cabo Rogério
Praxedes de Almada convidados a prestar informações sobre a prisão
deste último no Hospital Ana Neri, localizado nesse município; e em
que solicita seja realizada audiência pública em Juiz de Fora para
discutir as condições físicas do prédio do CERESP, localizado nesse
município; Sargento Rodrigues (2), em que solicita a realização de
audiência pública no Município de Unaí cjestinada a apurar o
desvirtuamento da finalidade publicística do convênio celebrado entre
a PMMG local e as entidades representativas dos produtores rurais
desse município e em que solicita seja o Cel. Sócrates Edgar dos
Anjos, Comandante-Geral da PMMG convidado a prestar
esclarecimentos sobre a transferência da 30-Sargento Angela Alves
Maia do Município de Unaí para Uberlândia e a prestar informações
sobre denúncias de desvio de conduta de policias militares. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, lO de março de 2003.
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Sargento Rodrigues, Presidente - Rogério Correia - Dalmo Ribeiro

Silva.
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 1 Sa LEGISLATURA, EM 1°/3/2004

Às 9h45min, comparecem na Câmara Municipal de Alfenas os
Deputados Sargento Rodrigues, Rogério Correia e Dalmo Ribeiro
Silva (substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Laudelino
Augusto e Sebastião Navarro Vieira. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, 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 averiguar o
desaparecimento de sacas de café de propriedade de pequenos
cafeicultores, sob a guarda de empresas e cooperativas, ocorrido no
Sul de Minas. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
convidados, que discorrerão sobre o tema supracitado. Registra-se a
presença dos Srs. Cristiano Cassiolato, Promotor de Justiça; Isabel
Lemos de Carvalho, produtora rural de Carmo do Rio Claro; Eleir
Ribeiro de Carvalho, produtor rural de Conceição da Aparecida; Caio
Duílio Borelli, advogado dos produtores rurais de Muzambinho; Bráulio
Stivani Junior, Delegado de Trânsito; João Antônio Lian, Presidente do
Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, e Geraldo Tadeu,
Deputado Federal, os quais são convidados a tomar assento à mesa.
Passa-se à 31 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Rogério
Correia (5), em que solicita seja o Sr. Pedro Meneguetti, da Secretaria
da Fazenda, convidado a prestar esclarecimentos sobre a
movimentação financeira e o pagamento de impostos por parte de
cooperativas e empresas de café; seja o Sr. Reinaldo Roda, Delegado
de Polícia Federal de Santos, SP, convidado a prestar
esclarecimentos sobre o andamento das investigações sobre
desaparecimento e roubo de cargas de café no Estado de São Paulo;
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seja formulado à da Receita Estadual e à Federal pedido de
informação sobre a movimentação de crédito e débito das
cooperativas e empresas de café em Minas Gerais, nos últimos cinco
anos, e sobre a situação do estoque atual de café; seja formulado ao
Ministério Público e ao Comando da Polícia Civil pedido de indicação
de um Promotor e um Delegado para acompanharem as investigações
sobre o desaparecimento de café nas unidades de Conceição da
Aparecida e Carmo do Rio Claro e também dos Armazéns Gerais
Ouro Preto Ltda., bem como para estudarem a solicitação de prisão
preventiva dos proprietários das empresas de armazenamento; e seja
realizada visita desta Comissão a algumas cooperativas e empresas
comercializadoras de café no Sul de Minas; Sargento Rodrigues, em
que solicita seja pedida ao Delegado de Polícia de Carmo do Rio
Claro cópia do inquérito policial sobre o desvio de sacas de café
ocorrido no interior dos Armazéns Gerais Ouro Preto Ltda. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Rogério Correia, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados e aos
parlamentares presentes, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de março de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Leonardo Moreira

- Rogério Correia - Zé Maia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.299/2004

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o requerimento em
epígrafe dispõe sobre o envio de ofício ao Tribunal de Justiça, ao
Tribunal de Contas e ao Ministério Público do Estado, no qual se
solicite que os mencionados órgãos encaminhem informações sobre a
adoção de medidas para implantação dos subtetos salariais no âmbito
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das respectivas administrações.

Publicada em 29/2/2004, a matéria foi distribuída à Mesa da
Assembléia para, nos termos do ad. 79, VIII, do Regimento Interno,
receber parecer.

Fundamentação
No moderno Estado democrático de direito, constitui atribuição

central do Poder Legislativo acompanhar a atuação administrativa dos
demais Poderes e entidades que compõem o sistema de
administração pública. Essa atribuição encontra-se expressa nos
textos constitucional estadual e no regimental, nos quais se confere à
Mesa da Assembléia, como órgão diretor da Casa, a prerrogativa de
encaminhar pedidos de informação a Secretários de Estado,
dirigentes de órgãos da administração indireta e demais autoridades
estaduais, desde que relacionados a matéria sujeita a fiscalização por
parte do Legislativo.

Não se pode deixar de ressaltar que a adoção de providências de
natureza administrativa necessárias para o oportuno e adequado
cumprimento de normas constitucionais representa uma obrigação do
administrador público, estando, dessa forma, sujeita ao poder
fiscalizador da Assembléia Legislativa. Com  a promulgação da
Emenda à Constituição Federal n°41, em 19/12/2003, e sua entrada
em vigor no primeiro dia do corrente ano, avançou-se na definição dos
valores máximos a serem pagos, a título de remuneração, aos
agentes políticos e aos servidores públicos no Brasil. A completa
definição dos parâmetros para a fixação dessa remuneração, no
entanto, ainda permanece objeto de discussões tanto no campo
doutrinário quanto no âmbito das atribuições específicas do Poder
Judiciário, que se vê obrigado atualmente a decidir sobre diversas
ações judiciais em que se contestam algumas das definições
adotadas administrativamente.

Dada a natureza relevante e polêmica do tema em discussão - a
fixação de remuneração máxima para agentes políticos e servidores
públicos - consideramos ser imprescindível a obtenção de todas as
informações referentes ao assunto e sobre as interpretações que
estão sendo conferidas à matéria nos demais Poderes e órgãos da
administração estadual. Essas informações, uma vez recebidas,
analisadas e sistematizadas, possibilitarão a adoção de medidas



justas e coerentes, atendendo-se o bem comum e preservando-se o
direito individual. Assim sendo, consideramos oportuna a aprovação
do requerimento em exame, com apenas uma pequena alteração,
para que fique claro que as informações serão solicitadas a órgãos
estaduais.

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

2.299/2004, com a Emenda n° 1, que apresentamos.
EMENDA N°1

Acrescente-se, no texto, após a indicação do Poder e dos órgãos,
termo que os identifique como sendo estaduais mineiros.

Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, 2 de março de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 2004

ATAS

ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 2/3/2004

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

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n

o
s 1.413

a 1.417/2004 - Requerimentos n os 2.301 a 2.337/2004 -
Requerimentos dos Deputados Pastor George (3), Leonardo Moreira
(2), Leonardo Quintão, Paulo Piau, Rêmolo Aloise, Adalclever Lopes e
outros, Roberto Carvalho e outros e da Deputada Marília Campos -
Comunicações: Comunicações da Deputada Maria Olívia (2) e dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Piau, Wanderley Ávila (2) e
Ivair Nogueira - Oradores inscritos: Discursos dos Deputados Fábio
Avelar, Padre João, Doutor Viana e Antônio Júlio e da Deputada Maria
Tereza Lara - 23 Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de
Inscrições - Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos da Deputada Marília Campos e dos Deputados
Leonardo Moreira (2), Leonardo Quintão, Pastor George (2), Rêmolo
Aloise, Adaiclever Lopes e outros, e Roberto Carvalho e outros;
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado
Paulo Piau; aprovação - Requerimento n° 1.576/2003; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1 - Requerimento n° 1.617/2003; aprovação
com a Emenda n° 1 - Requerimentos nos 1.622 e 1.664/2003;
aprovação - Requerimento n° 1.682/2003; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1 - Requerimento n° 1.68312003; aprovação na forma
do Substitutivo n° 1 - 2a Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 318/2003; requerimento do
Deputado Miguel Martini; deferimento; discursos dos Deputados
Miguel Martini e Carlos Pimenta; questões de ordem; discurso do
Deputado Chico Simões; votação do Substitutivo n° 1, salvo emenda;
aprovação; votação da Emenda n° 1; rejeição - Discussão, em 1°
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turno, do Projeto de Lei n° 87/2003; apresentação do Substitutivo n°
2; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com o
substitutivo à Comissão de Administração Pública - Discussão, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 801/2003; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1 - Discussão, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 96112003; discurso da Deputada Maria Tereza Lara;
encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emendas;
aprovação; votação das Emendas n

o
s 1 e 2; aprovação - Discussão,

em 20 turno, do Projeto de Lei n° 22312003; aprovação na forma do
vencido em 1° turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n°
935/2003; aprovação - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz

Fernando Faria - Pastor George - Adaiclever Lopes - Alberto Bejani -
Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arien
Santiago - Biei Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecilia
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dinis
Pinheiro - Djalrna Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Durval Angelo - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fabim Sawan
- Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira
- Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria
Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguei
Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
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.
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V Parte

P Fase (Expediente)
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 1- Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Doutor Viana, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Maurício Corrêa, Presidente do Supremo Tribunal Federal,
comunicando decisão proferida relativa à Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 2.939.

Do Sr. Carlos Veiloso, Ministro do Supremo Tribunal Federal,
solicitando informações relativas ao alegado na petição cuja cópia
encaminha, referentes à Ação Direta de Inconstitucionalidade n°
3.136.

Do Sr. Pedro Brito do Nascimento, Ministro da Integração Nacional
interino, informando da liberação de recursos referentes ao Convênio -
Ml n° 649/2002, que tem por objeto o abastecimento de água e
instalações hidro-sanitárias em escolas públicas do Estado. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Márcio Antônio Abreu Corrêa de Marins, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado, informando sua impossibilidade de
participar da reunião solene de instalação da 2 Sessão Legislativa
Ordinária da 15 Legislatura, em 16/2/2004.

Do Sr. Fernando Diniz, Deputado Federal, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 1.775/2003, da Deputada Ana Maria
Resende.

Do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 1 .790/2003, da Comissão Especial da
Cafeicultura.

Do Sr. Luiz Roberto Nascimento Silva, Secretário da Cultura,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.783/2003, do
Deputado Adalclever Lopes.

Da Sra. Fátima Couzi, Deputada à Assembléia Legislativa do
Espírito Santo, solicitando informações sobre a Frente Parlamentar
Mineira de Acompanhamento das Negociações da ALCA.

rÃ
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Do Sr. Olavo Alves Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de

Florestal, comunicando que foi aprovado por essa Casa voto de
congratulações formulado pela Vereadora Ambrosina Manoelita Vilela
de Meio, tendo em vista a moralização do teto salarial dos servidores
do Legislativo mineiro. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Sr. João Manoel dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de
Piracicaba, SP, encaminhando requerimento da Comissão
Permanente de Direitos Humanos e Cidadania em que manifesta
pesar e indignação pelo bárbaro assassinato dos quatro fiscais do
Ministério do Trabalho no Município de Unaí. (- A Comissão de
Direitos Humanos.)

Do Sr. Tarcísio Augusto Viana, Presidente da Câmara Municipal de
Pedro Leopoldo, encaminhando o Informativo Financeiro dessa
Câmara Municipal. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Pontes Júnior, Procurador-Geral de Justiça Adjunto
Jurídico, encaminhando ofício do Sr. Antônio Fernando de Barros e
Silva de Souza, Procurador-Geral da República em exercício.

Do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Presidente da 3
Câmara do Tribunal de Contas do Estado, comunicando que essa
Corte fixou prazo para que a PMMG promova a rescisão dos
convênios firmados entre essa corporação e diversas entidades. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, XVII, do Regimento Interno.)

Do Sr. Vinicius Alcântara Galvão, Promotor de Justiça da Comarca
de Taiobeiras, encaminhando informações relativas ao Requerimento
n° 1.951/2003, da Comissão de Segurança Pública.

Dos Srs. Paulo Roberto Veiloso e Regina da Conceição Pereira,
respectivamente Coordenador Local e Coordenadora Regional da
Defensoria Pública de Juiz de Fora, encaminhando informações
relativas ao funcionamento da referida entidade. (- A Comissão de
Administração Pública.)

Do Sr. Sargento Eustáquio, Vereador à Câmara Municipal de Unaí,
encaminhando cópia do manifesto "Unaí exige a verdade e o respeito
a seu povo". (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Ilton Campos, Vereador à Câmara Municipal de Unaí,
solicitando à Casa sua colaboração para a apuração de fatos
envolvendo a Barragem Cachoeira do Queimado, construída no
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Povoado de Palmital, no Município de Unaí. (- A Comissão de Meio
Ambiente.)

Do Sr. João Vicente Diniz, Delegado Federal de Agricultura em
Minas Gerais, informando à Casa da celebração de convênio entre o
Ministério da Agricultura e o Instituto Mineiro de Agropecuária. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Maria da Conceição Barros Rezende, Diretora da
Superintendência Central de Contadoria-Geral da Secretaria de
Estado da Fazenda, em atenção ao Requerimento n° 1.845/2003, da
Comissão de Participação Popular, prestando informações sobre os
demonstrativos publicados ou divulgados pelo referido órgão.

Da Sra. Cida Gonçalves, Chefe da Assessoria de Assuntos
Parlamentares do Gabinete do Ministro da Agricultura, em atenção ao
Requerimento n° 1.412/2003, da Deputada Ana Maria Resende,
prestando informações referentes ao assunto objeto do referido
requerimento.

Do Sr. Antônio José Gonçalves Henriques, Coordenador-Geral de
Orçamento e Finanças do Departamento de Gestão do Fundo
Nacional de Assistência Social (2), encaminhando cópia de planilhas
referentes à transferência de recursos para os Fundos Municipais de
Assistência Social do Estado. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. José Henrique Pain Fernandes, Presidente do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -, comunicando a
liberação de recursos para a Secretaria da Educação. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Hermes Ricardo Matias de Paula, Presidente do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -, comunicando a
liberação de recursos para a Secretaria da Educação. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Mágüida Miranda Staropoli, Presidente da Federação
Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública de Minas
Gerais - FECONSEP-MG -, agradecendo a presença do Deputado
Adelmo Carneiro Leão como representante da Assembléia Legislativa
no V Seminário Estadual dos CONSEP5 e encaminhando o estatuto e
a ata de fundação e posse da diretoria da entidade.

Do Sr. Reinaldo Landulfo Teixeira, Coordenador do Comitê Gestor

rÃ
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das Ações Federais de Emergência de Minas Gerais - CGE-MG -,
informando a respeito da publicação no "Diário Oficial da União", de
13/2/2004, da Resolução n° 8, de 12/2/2004, do Conselho Federal de
Defesa Civil, que institui a constituição do Comitê. (- A Comissão de
Segurança Pública.)

Do Sr. Juarez Moreira Lessa, Superintendente Regional do Leste da
INFRAERO, em atenção a requerimento da Comissão Especial dos
Aeroportos encaminhado pelo Ofício n° 3.642/2003/SGM, prestando
esclarecimentos sobre obra de adequação e modernização do
Aeroporto de Belo Horizonte.

Do Sr. Marcos Martins de Oliveira, do Município de Dom Bosco,
encaminhando, em nome da sociedade civil dessa localidade, o
relatório do "Encontro sobre Violência", realizado no município em
30/1/2004. (- À Comissão de Segurança 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:

PROJETO DE LEI N°1.413/2004
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da

Localidade de Morrinhos, com sede no Município de Lagamar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Produtores Rurais da Localidade de Morrinhos, com sede no
Município de Lagamar.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2004.
Antônio Andrade
Justificação: A Associação dos Produtores Rurais da Localidade de

Morrinhos é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos.
Tem por finalidade, entre outras, proteger a saúde da família, a
maternidade, a infância e a velhice, combater a fome e a pobreza,
integrar seus beneficiários ao mercado de trabalho e desenvolver
atividades voltadas para a melhoria da qualidade de vida do cidadão
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do noroeste de Minas Gerais. Declarada de utilidade pública
municipal em 1998, a entidade é de extrema importância para a
comunidade, não apenas de Lagamar, mas de toda a região.

Em razão disso, contamos com o apoio de nossôs ilustres pares
para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.414/2004
Declara de utilidade pública a Associação Projeto de Deus, com

sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Projeto de

Deus, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2004.
Cecília Ferramenta
Justificação: A Associação Projeto de Deus, de natureza filantrópica,

tem como objetivo criar, manter e dirigir cursos teológicos,
profissionalizantes, de aperfeiçoamento, de idiomas e de extensão
cultural e tem como objetivo promover o desenvolvimento
educacional,social e cultural dos seus associados, a assistência
médica, hospitalar e odontológica, propiciando a melhoria na
qualidade de vida das pessoas agregadas. Por isso, julgamos mais
que procedente o título declaratório de utilidade pública, pois, de fato,
a entidade exerce esse papel.

- 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°1.415/2004
Altera dispositivo da Lei n° 7.772 de 8/9/80, que dispõe sobre a

proteção, a conservação e a melhoria do meio ambiente no Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Acrescente-se ao art. 8 0 da Lei n° 7.772, de 8/9/80, que

dispõe sobre a proteção, a conservação e a melhoria do meio
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ambiente no Estado de Minas Gerais, o seguinte § 30:

"Art. 80 - .....................................................................
§ 3° - Decorrido o prazo regulamentar e não havendo a aprovação

ou o indeferimento justificado do pedido de licenciamento, a
autoridade competente concederá a licença "ad referendum", podendo
ser responsabilizada, não sendo a licença concedida, cabendo ao
interessado:

a) desobrigar-se do pagamento das taxas referentes ao
licenciamento, cabendo, mediante requerimento junto ao órgão
competente, requerer a devolução do valor das taxas já pagas, sendo
a devolução efetuada no prazo máximo de trinta dias contados da
data de protocolo do requerimento;

b) iniciar a atividade objeto do requerimento de licenciamento, desde
que sejam cumpridas as demais exigências previstas nesta lei.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de março de 2004.
Jayro Lessa
Justificação: O presente projeto de lei tem por objetivo alterar o art.

8° da Lei n°7.772, de 8/9/80, acrescentando o § 30.
O art. 11 do Decreto n° 39.424, de 5/2/2004, que altera e consolida o

Decreto n° 21.228, de 10/3/81, que regulamenta a Lei n° 7.772, de
8/9/80, que dispõe sobre a proteção, a conservação e a melhoria do
meio ambiente no Estado de Minas Gerais, estabelece que o prazo
para concessão das licenças prévias, de instalação e de operação,
será de até seis meses, ressalvados os casos em que houver a
necessidade de apresentação de estudo de impacto ambiental e
respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA - ou a realização de
audiência pública, quando o prazo passará a ser de doze meses
contados, em qualquer hipótese, do protocolo do requerimento de
licenciamento. O prazo estabelecido no "caput" do referido artigo será
suspenso durante a elaboração dos estudos ambientais
complementares, o que eleva o prazo para concessão da licença.

Apresentamos esta proposição com o objetivo de prever a
concessão da licença ambiental, em virtude da inércia do órgão
competente, pela autoridade ambiental.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares nesta Casa
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Legislativa para aprovarmos esta importante proposição de lei, que
muito trará para o Estado de Minas Gerais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio
Ambiente e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 186, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.416/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores de Capela Nova e Região - ACMCNR -, com sede no
Município de Capela Nova - MG.

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

Comunitária dos Moradores de Capela Nova e Região - ACMCNR -,
com sede no Município de Capela Nova.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam- se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2004.
Padre João
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores de Capela

Nova e Região é entidade beneficente, sem fins lucrativos, fundada
em 27/9/98. Tem por finalidade promover o combate à fome e à
pobreza, a divulgação e o apoio à cultura e ao esporte, melhorias
urbanas e rurais. Promove a preservação do meio ambiente, a criação
de hortas comunitárias, a construção e a reforma de habitações, a
proteção da saúde da família e, ainda, a reabilitação de pessoas
portadoras de deficiência física.

O processo que objetiva o título declaratório de utilidade pública
encontra-se legalmente amparado na obediência às exigências
contidas na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 168,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interrno.

PROJETO DE LEI N° 1.417/2004
Declara de utilidade pública o Abrigo Frei Pio da Sociedade de São

Vicente de Paulo de Arinos, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Abrigo Frei Pio da
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Sociedade de São Vicente de Paulo de Arinos, 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, 26 de fevereiro de 2004.
Padre João
Justificação: Associação beneficente, sem fins lucrativos, fundada

em 8/9/90, o referido Abrigo tem por finalidade prestar serviço de
amparo ao idoso e ao deficiente dos Municípios de Arinos, Formoso e
Urucuia, através de assistência médica e odontológica, alimentação,
vestuário e lazer. Esta assistência se faz necessária, pois os internos
não possuem parentes e, quando os têm, estes não têm condições
para cuidarem de seus entes.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-
se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas
na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, 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.

REQUERIMENTOS
N° 2.30112004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja

formulado apelo ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado com vistas à criação de um Batalhão dessa corporação nos
Municípios de Pirapora e Januária. (- A Comissão de Segurança
Pública.)

N° 2.302/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Secretaria da Saúde pela
implantação do Comitê de Defesa da Vida do Programa Viva Vida. (-
A Comissão de Saúde.)

N° 2.303/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Associação dos Municípios da
Microrregião do Médio Rio das Velhas pela comemoração de seus 26
anos de fundação. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.30412004, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
encaminhado ofício ao Secretário de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável pedindo os documentos que menciona.

Wk
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(- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.305/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado com vistas à
indicação de um Juiz titular para a Comarca de Monte Alegre de
Minas. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 2.306/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que seja designado um
Delegado de Polícia para o Município de Monte Alegre de Minas.

N° 2.307/2004, da Deputada Jô Moraes, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Comandante-Geral da PMMG por
designar a primeira mulher para assumir o comando de um batalhão
da corporação no Estado. (- Distribuídos à Comissão de Segurança
Pública.)

N° 2.308/2004, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando sejam
enviados aos Secretários de Transportes e Obras Públicas e de
Defesa Social pedidos das informações que menciona sobre a
construção de uma nova unidade do CERESP na Região
Metropolitana de Belo Horizonte. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.309/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Ten.-Cel. PM Luciene
Magalhães de Albuquerque por sua posse como Comandante do 34°
Batalhão da PMMG. ( - Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pela Deputada Jô Moraes. Anexe-se ao Requerimento
n°2.307/2004, nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 2.310/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Vanessa Guimarães
Pinto pelo excelente trabalho realizado no primeiro ano à frente da
Secretaria da Educação.

N° 2.311/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Maria Emília Rocha
Mello pelo excelente trabalho realizado no primeiro ano à frente da
Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana.

N° 2.312/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Olavo Bilac Pinto Neto
pelo excelente trabalho realizado no primeiro ano à frente da
Secretaria de Ciência e Tecnologia.

N° 2.31312004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja

rs
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formulado voto de congratulações com o Sr. Wilson Nélio Brumer
pelo excelente trabalho realizado no primeiro ano à frente da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

N° 2.314/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Lúcio Urbano da Silva
Martins pelo excelente trabalho realizado no primeiro ano à frente da
Secretaria de Defesa Social.

N° 2.315/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Odelmo Leão Carneiro
Sobrinho pelo excelente trabalho realizado no primeiro ano à frente da
Secretaria de Agricultura.

N° 2.316/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Luiz Roberto Nascimento Silva
pelo excelente trabalho realizado no primeiro ano à frente da
Secretaria da Cultura. ( - Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)

N° 2.317/2004, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário do Turismo com vistas à elaboração de
políticas públicas de fomento ao turismo no pico do Ibituruna. ( - A
Comissão de Turismo.)

N° 2.318/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Sr. Antônio Augusto Junho
Anastasia pelo excelente trabalho realizado no primeiro ano à frente
da Secretaria de Planejamento e Gestão.

N° 2.319/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Fuad Jorge Noman Filho
pelo excelente trabalho realizado no primeiro ano à frente da
Secretaria da Fazenda.

N° 2.320/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. João Leite da Silva Neto
pelo excelente trabalho realizado no primeiro ano à frente da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes.

N° 2.32112004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com José Carlos Carvalho pelo
excelente trabalho realizado no primeiro ano à frente da Secretaria de
Meio Ambiente.

N° 2.322/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
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formulado voto de congratulações com Marcus Vinícius Caetano
Pestana da Silva pelo excelente trabalho realizado no primeiro ano à
frente da Secretaria da Saúde.

N° 2.323/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Marcelo Jerônimo
Gonçalves pelo excelente trabalho realizado no primeiro ano à frente
da Secretaria Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária.

N° 2.324/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Elbe Figueiredo
Brandão Santiago pelo excelente trabalho realizado no primeiro ano à
frente da Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales
do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas.

N° 2.325/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Agostinho Patrús pelo
excelente trabalho realizado no primeiro ano à frente da Secretaria de
Transportes e Obras Públicas. ( - Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)

N° 2.326/2004, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com vistas
a que se providencie a construção ou a adaptação de acesso para
pessoas portadoras de deficiência física ou com dificuldades de
locomoção nas dependências de todos os fóruns do Estado. (- A
Comissão do Trabalho.)

N° 2.32712004, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando
seja formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG para que seja
criada uma Companhia de Polícia Militar exclusivamente para ações
preventivas e ostensivas na zona rural da região de Uberlândia. (- A
Comissão de Segurança Pública.)

N° 2.328/2004, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de Agricultura e ao
Presidente do IMA com vistas à implantação do Programa de
Certificação de Origem e Qualidade do Café - CERTICAFE -, em
todas as regiões produtoras e nos segmentos de industrialização e
comercialização do café. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 2.329/2004, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de Agricultura e ao
Presidente do IMA com vistas a que prestem informações sobre a
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revitalização do CERTICAFE. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.330/2004, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do COPAM com vistas à sustação de
qualquer concessão de licença relativa à exploração mineral no
Município de Capão Xavier até a realização de audiência pública para
discutir o tema.

N° 2.331/2004, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja
solicitada ao Promotor de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos a
apuração da denúncia de que um repórter da Rádio Itatiaia teria dito,
durante uma transmissão esportiva, que "bandido bom é bandido
morto".

N° 2.332/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
notificada ao Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça fraude ocorrida
no Cartório do 30 Ofício de Notas da Comarca de Sete Lagoas.

N° 2.333/2004, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado
apelo ao Diretor-Geral do Instituto Estrada Real com vistas à inclusão
do Município de Campanha no Programa Estrada Real.

N° 2.334/2004, da Comissão de Educação, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
adotado o modelo das APACs nas penitenciárias a serem implantadas
pelo Estado; a que sejam ouvidas as autoridades municipais e os
representantes da sociedade civil quanto à localização das unidades
prisionais; e a que sejam estabelecidas parcerias com instituições de
ensino superior do Estado para implantação de projetos de
reeducação dos detentos.

N° 2.335/2004, da Comissão de Educação, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Jonatan Gonçalves de
Azevedo pela conquista do 1 0 lugar no Campeonato Brasileiro de
Motocross Freestyle.

N° 2.336/2004, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando seja
solicitada ao Subsecretário de Administração Penitenciária da
Secretaria de Defesa Social a transferência do detento Juliano Balbino
Fernandes da cadeia pública de Alpinópolis para a Penitenciária
Nelson Hungria.

N° 2.33712004, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando seja
solicitado ao Comandante do 330 Batalhão de Polícia Militar o reforço
do policiamento na Colônia Santa Isabel.
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Do Deputado Pastor George, solicitando seja alterado seu nome

parlamentar para George Hilton. (- A Mesa da Assembléia.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados

Pastor George (2), Leonardo Moreira (2), Leonardo Quintão, Paulo
Piau, Rêmolo Aloise, Adalclever Lopes e outros, Roberto Carvalho e
outros e da Deputada Manha Campos.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Deputada

Maria Olívia (2) e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Piau,
Wanderley Ávila (2) e Ivair Nogueira.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
• Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pessoas da galeria, meus caros amigos da TV
Assembléia, ocupo a tribuna nesta tarde para tratar de assunto muito
importante.

Sensibilizou-me profundamente, e acredito que o mesmo tenha
ocorrido com todos aqueles que do documento tiveram conhecimento,
o conteúdo da mensagem encaminhada pelo Papa João Paulo II ao
Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Arcebispo
de São Salvador e Primaz do Brasil - CNBB -' Dom Geraldo Magela,
por ocasião do lançamento oficial da Campanha da Fraternidade
2004. Afirma Sua Santidade, entre tantas outras verdades, que "a
Quaresma em nós suscita a preparação da Páscoa da Ressurreição".
Lembra o Papa também que "é um tempo em que cada cristão é
convidado a refletir de modo particular sobre as várias situações
sociais do povo brasileiro, que requerem maior fraternidade". E
prossegue o , Sumo Pontífice realçando que "este ano, o lema
escolhido foi Agua, Fonte de Vida, com o tema Fraternidade e Agua".

Reafirma o Papa João Paulo II que "como é de conhecimento de
todos, a água tem enorme importância para a Terra: sem esse
precioso elemento, o Planeta se transformaria rapidamente num
deserto árido; lugar de fome e de sede, em que homens, animais e
plantas estariam condenados à morte. Como um dom de Deus, a
água é um instrumento vital e imprescindível para a sobrevivência; é,
portanto, um direito de todos". E importante, afirma Sua Santidade,



24
"por atenção aos problemas decorrentes de sua evidente escassez
em muitas partes do mundo, e não só no Brasil, a água não é um
recurso ilimitado. Seu uso racional e solidário exige a colaboração de
todos os homens de boa-vontade com as autoridades
governamentais".

Nada mais oportuno, nada mais cristão, portanto, neste tempo em
que todos buscam a justiça, a paz, a solidariedade e o amor fraterno,
que o lema da, campanha da CNBB: "Agua, Fonte de Vida,
Fraternidade e Agua". Conforme comenta a própria Conferência
Nacional dos Bispos, "é fácil perceber que a fraternidade e a
solidariedade estão implicadas na questão da água, por ser ela um
bem indispensável para todos os seres vivos e, especialmente, para
todos os seres humanos". Propõe a CNBB, por conseguinte, uma
nova atitude pessoal e social em relação à água.

E, em razão de tudo isso e em vista dos dados divulgados nos
diversos relatórios dos organismos internacionais, entre eles o
documento do UNICEF do ano de 2003, que pode ser considerado
atual, extremamente apropriado e urgente o lema da Campanha da
Fraternidade. Informações do UNICEF dão conta de que, devido à
falta de água potável nos domicílios, crianças e adolescentes dos
países em desenvolvimento padecem de doenças que poderiam ser
evitadas, acrescentando que milhões de meninas são desencorajadas
de estudar devido à ausência de instalações sanitárias nas escolas, O
UNICEF diz ainda que doenças transmitidas por água contaminada
causam a morte de 1.600.000 crianças pequenas todos os anos.
Milhões de crianças sofrem de infecções intestinais produzidas por
vermes e parasitos. Todos os anos, 19.500.000 crianças são
contaminadas por parasitos diversos, disseminando as chamadas
doenças de veiculação hídrica. A maior taxa de contaminação se dá
entre crianças em idade escolar. Entendo que basta citar esses
números para avaliarmos o alcance da campanha deste ano.

A Campanha da Fraternidade foi lançada na semana passada, em
Brasília. A iniciativa, como se vê, tem como objetivo conscientizar a
sociedade sobre a importância da preservação dos nossos recursos
naturais, em especial a água. Há a campanha regional envolvendo
Minas Gerais e o Espírito Santo, cuja apresentação se deu neste
domingo, dia 29, às margens da nascente do rio São Francisco, no
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Parque Nacional da Serra da Canastra, no Centro-Oeste do nosso
Estado. Aqui na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a campanha
foi lançada no sábado, às margens do rio das Velhas, pelo Cardeal
Dom Serafim Fernandes de Araújo.

De parabéns, portanto, a CNBB pelo acerto, pelo mérito e pela
atualidade de sua campanha. Senhoras e senhores, nesta
oportunidade em que falamos da Campanha da Fraternidade e, ainda,
sobre o assunto que envolve a água, sua preservação, meio
ambiente, saneamento básico e o acesso da população aos
benefícios de todo esse sistema e seus serviços, considero também
dignos de nosso aplauso e reconhecimento o Governador Aécio
Neves; a Secretária de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana, Maria Emília Rocha Mello; o Presidente da COPASA,
Mauro Ricardo Machado Costa, e toda a sua diretoria. Há no trabalho
dessa equipe uma estreita consonância com o definido no lema
"Agua, Fonte de Vida". Digo isso porque considero notável a
elaboração e a implementação do grande programa de investimentos
em saneamento do Governador Aécio Neves, o maior já realizado em
Minas Gerais ao longo de quatro anos, com a aplicação de
R$2.700.000.000,00 em quatro anos.

Há realmente grande esforço, que pretende, aliás, ir além dos
investimentos, buscando o aprimoramento da empresa em todos os
seus setores, trabalhando para sua inovação tecnológica,
melhoramento de seu relacionamento com os clientes e adoção de
planejamento estratégico para a definição de suas ações.

E motivo de entusiasmo para este Deputado, profissional de
engenharia, durante 30 anos a serviço da COPASA, como funcionário
e Diretor, conhecer o programa de metas da empresa para os
próximos anos. Entendo ser preciso divulgar, mais, para
conhecimento de todos, que a empresa tem como objetivo, no atual
Governo, levar água de qualidade a todos, nas localidades de sua
concessão, fazendo com que ninguém fique sem os benefícios de
seus serviços. E a esperada universalização dos serviços de
abastecimento de água nas cidades atendidas pela COPASA. Com
todas as obras a serem executadas pela empresa, mais 4.300.000
mineiros serão beneficiados.

Considero igualmente importante destacar a meta que estabelece a
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elevação de 71,8% para 95% da cobertura de coleta de esgotos nas
áreas de concessão. Também , será duplicado o percentual de
esgotos, de 27,7% para 55,4%. E também necessário destacar que,
com o crescimento da população atendida no mesmo período, o
volume de esgotos tratados triplicará em quatro anos. E mais,
segundo estudos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do
Governo Federal, para cada R$1.000.000,00 em investimentos no
setor de saneamento são gerados cerca de 161 empregos diretos e
indiretos durante o período de investimento. Com  o investimento de
R$2.700.000.000,00 serão gerados, nessa época de emprego difícil
para todos, cerca de 430 mil empregos.

O Deputado Durval Angelo (em aparte)* - Primeiramente, gostaria
de elogiar a referência que o colega Deputado fez à Campanha da
Fraternidade. Esse tema é providencial e, no momento apropriado,
será tratado nesta Casa.

Recebi o "folder" da COPASA que diz respeito à aplicação de
R$2.700.000.000,00. Gostaria de fazer alguns questionamentos a V.
Exa., ex-Diretor e funcionário de carreira dessa Companhia. Será que,
realmente, no momento em que o Governo opera com déficit de
R$1.400.000.000,00 por ano, teremos R$2.700.000.000,00 de
investimentos em tratamento de água? De onde virão esses recursos?

O projeto refere-se aos anos de 2003 a 2006. Porém, no ano
passado, não tivemos quase nenhuma aplicação. A aplicação foi de
cerca de R$120.000.000,00. Se raciocinarmos em relação aos
recursos aplicados em 2003, em quatro anos passaríamos de
R$500.000.000,00. Ao mesmo tempo, pergunto: o Patrus anunciou a
liberação do FGTS para a questão do esgotamento sanitário,
R$160.000.000,00 para Minas Gerais. E a diretoria da COPASA está
anunciando R$600.000.000,00.

Gostaria de fazer algumas perguntas a V. Exa., que tem sido
parlamentar sério, muito consciente e grande defensor do meio
ambiente e da ecologia, a quem aprendemos a respeitar nesses dois
mandatos em que trabalhamos juntos nesta Casa. Será que esse
"folder" não é enganoso? Não quero abrir polêmica sobre outras
denúncias que fizemos, como em relação à mudança do Presidente,
ao pagamento da diferença e a viagens, porque isso já foi denunciado
pelo Ministério Público. Minha dúvida é esta: de onde sairão os
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recursos? Esse "folder" não está enganando a população, já que
estamos ouvindo algo diferente? Hoje a COPASA está desativando
obras e desempregando na construção civil. A realidade, de que
muitos empresários vêm reclamar conosco, está na contramão dessa
propaganda. Em 2003 foram aplicados R$120.000.000,00. Se esse
ritmo continuar, teremos pouco mais de R$500.000.000,00.

Deputado Fábio Avelar, compreendo sua posição e respeito sua
atuação. Questiono o "tolde?' a que V. Exa. faz referência. V. Exa. fala
em duplicação do atendimento ao esgoto tratado e fornece dados
concretos, enquanto o folheto fala em triplicar, o que significa que há
uma contradição. Estão vendendo gato por lebre, e a população está
sendo enganada.

Destaco, ressalto e elogio a atuação de V. Exa. na defesa da meio
ambiente e da preservação da água.

O Deputado Fábio Avelar* - Agradeço o aparte do Deputado Durval
Angelo. V. Exa. pode estar certo de que o programa será cumprido,
pois tenho conhecimento profundo daquela empresa. Os acertos
estão sendo feitos com todos os Prefeitos Municipais. O programa
está sendo lançado pelo Governo Aécio Neves com o respaldo de
toda a cidade, inclusive. Esse programa será um marco na
preservação ambiental e no aumento da área de cobertura com
tratamento de água e de esgoto de Minas Gerais.

As vezes falamos em índice, como, por exemplo, passar de 50%
para 70% ou de 70% para 95%. Porém é bom salientar a situação do
saneamento em todo o Brasil, pois o tratamento de esgoto é o grande
desafio do século. Se levarmos em consideração, em termos médios,
verificaremos que no Brasil não há cerca de 50% do esgoto coletado,
desse total, nem sequer 10% são tratados. Esse será um dos maiores
programas de saneamento da história de Minas Gerais e um dos
maiores do Brasil. Não temos dúvida de que nossa meta será
alcançada.

Abordarei um assunto paralelo, porém pertinente aos acertos da
administração do Estado. Parabéns à FIEMG e a seu Presidente, Dr.
Robson Andrade, pelo já vitorioso Programa Estrada Real, uma bem-
sucedida parceria da Federação com o Governo do Estado. Um
grande programa que, conforme estabelecido em seus objetivos,
"pretende redescobrir 1.400km que cortam Minas Gerais, Rio de
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Janeiro e parte de São Paulo, passando por 177 cidades que
dispõem de um extraordinário acervo da cultura colonial e da arte
barroca, cercadas pelas belezas naturais da região, como serras, rios
e florestas". A Estrada Real, sem dúvida, pode tornar-se um dos
melhores circuitos turísticos do Brasil, atraindo visitantes de outros
Estados e países. Trata-se de mais uma iniciativa que combina
preocupação com a geração de renda e emprego, preservação do
patrimônio histórico e conservação do meio ambiente.

Parabéns ao Governo do Estado e à FIEMG por mais esse trabalho,
já objeto de homenagem no tradicional desfile de escolas de samba
do Rio de Janeiro, com honrosa classificação entre as primeiras
colocadas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
O Deputado Padre João - Nobres Deputados e Deputadas, Sr.

Presidente, é uma coincidência suceder o Deputado Fábio Avelar, que
iniciou sua reflexão falando da campanha da fraternidade deste ano.

Sabemos que todo o mundo cristão, sobretudo os católicos, celebra,
neste período, a Quaresma: tempo de conversão, de mudança de
vida, de darmos uma nova direção à nossa vida.

No Brasil, há décadas, coincidindo com a Quaresma de propósito,
celebra-se a Campanha da Fraternidade, cujo tema foi lembrado pelo
colega Fábio Avelar: Fraternidade e Agua, sendo que o lema é Agua,
Fonte de Vida.

Não é mera coincidência o fato de a CNBB trabalhar sempre, na
Quaresma, um tema de grande importância, que é escolhido com a
participação das igrejas do Brasil inteiro e das lideranças cristãs.

Neste ano, escolheram a água, e sabemos que não se pode falar de
água sem falar da terra e das matas, ou seja, ao longo deste período,
somos chamados a fazer uma conversão, uma mudança de vida, uma
alteração na nossa forma de nos relacionar com a água, a terra e as
matas. Uma vez que a água é a fonte de vida, para manter os
mananciais, precisamos conservar as florestas e matas, assim como
devemos trabalhar a terra de forma a tirar dela o nosso sustento, sem
agredi-Ia. Não podemos prejudicar as nascentes.

Sr. Presidente e nobres colegas, se fizermos uma retrospectiva,
descobriremos que milhares e milhares de nascentes de 50 anos atrás
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não existem mais. Alguns municípios estão fazendo um trabalho
interessante, mapeando as nascentes. Eles não voltam 50 anos atrás,
mas, voltando apenas 20 anos, constatam que centenas de nascentes
não existem mais e que o volume de água das existentes é diminuto.

A Igreja lançou a Campanha da Fraternidade, trabalhando o lema
Agua, Fonte de Vida, e cabe a cada um de nós uma conversão.
Devemos repensar e mudar nossa maneira de agir, pois, do contrário,
estaremos sendo omissos, e isso nos será cobrado pelas gerações
futuras. Não em um futuro longínquo, mas em um futuro próximo,
como dizem os franceses.

As vezes, nossa cultura leva-nos a debruçar sobre os erros do
passado, erros cometidos há 500 anos. De fato, houve erros bárbaros,
mas ficamos presos a eles, sem conseguir enxergar os erros que
cometemos na atualidade, no momento presente, sobretudo em
relação ao meio ambiente, mais precisamente às nascentes.

Se o lema é Agua, Fonte de Vida, está claro para todos nós, mesmo
para as crianças, que as plantas e os animais não vivem sem ela.
Portanto, não podemos inviabilizar a vida neste planeta, e a forma de
garantir a vida é preservar as nascentes.

O colega Deputado Fábio Avelar falava sobre tratamento de esgoto.
Sabemos que mais de 50% das casas do Brasil não têm o seu esgoto
coletado. Dos 50% que contam com a coleta, 70% do seu esgoto é
lançado, sem nenhum tratamento, nos rios, nos ribeirões e nos
córregos. Confesso que não entendo a cobrança realizada pela
COPASA da taxa de esgoto, já que não é tratado. Trata-se de uma
agressão ao meio ambiente, à água e, portanto, à vida. A Igreja
propõe essa reflexão na Campanha da Fraternidade, porque essa
conversão depende de nós, parlamentares, do Governo e de cada
cidadão. Temos de garantir uma forma de fazer uso das nascentes,
sem agressão, com o intuito de preservá-las. Há experiências bonitas
em que se consegue resgatar nascentes, fazendo-se reflorestamento
ou simplesmente cercando as áreas próximas, para que os animais
não circulem, a fim de que a própria mata se recomponha
naturalmente. A água tem aumentado em alguns municípios que
levam a sério a Agenda 21. Estamos esperançosos por uma atuação
ainda mais efetiva dos comitês de bacias, mas, às vezes, falta a
contrapartida do município. Deveria haver uma política de preservação
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das nascentes, visando a conscientizar inicialmente as crianças. Em
Ouro Branco, há a experiência das escolas que adotaram algumas
nascentes. Assim, faremos renascer uma nova cultura de preservação
e de respeito à água como fonte de vida.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte)* - Muito obrigado,
Deputado Padre João. Parabéns por trazer a esta Casa discussão
sobre o tema da Campanha da Fraternidade de 2004, da Igreja
Católica, entidade respeitada no Brasil, da qual V. Exa. tem a honra
de ser padre.

Convido V. Exa. e toda a Bancada do PT, especialmente a
Deputada Maria José Haueisen, que faz parte do COPAM, para
amanhã, em conjunto com a Comissão de Educação, Ciência e
Tecnologia, realizarmos uma visita técnica à mina de Capão Xavier.
Já foi cedida, pelo COPAM-MG, a licença para a sua instalação em
uma área de preservação ambiental. A lei de preservação dos
mananciais não está sendo observada. De acordo com os
documentos apresentados à Assembléia Legislativa, nobre Deputado
Padre João e Deputada Maria José Haueisen, representante da
Assembléia Legislativa no COPAM, não está sendo observada a lei de
preservação dos mananciais de água. Nobre Presidente, esta Casa foi
informada de que aquela região de Capão Xavier abastece 500 mil
habitantes de Belo Horizonte. O mais alarmante é que já está sendo
concedida licença de operação para a empresa MBR extrair, daquela
região, minério de ferro. Somos favoráveis à exploração econômica de
qualquer empresa no Brasil, mas somos contrários às explorações
que possam acabar com a água que abastece 500 mil pessoas em
Belo Horizonte. Fomos informados de que farão uma cava de 400m
na Capão Xavier.

E importante que a Igreja Católica saiba que os mananciais que
abastecem 500 mil pessoas em Belo Horizonte secarão. O que é mais
importante: a extração mineral ou a vida de 500 mil belo-horizontinos?
Onde não há água não há vida. Portanto, Padre João, deixo essa
reflexão para V. Exa. que faz parte da nobre Igreja Católica Apostólica
Romana do Brasil, instituição que lançou sabiamente a Campanha da
Fraternidade com o tema preservação da água em todo o Brasil, e
especialmente em Minas Gerais. Obrigado pelo aparte.

0 Deputado Padre João - Agradeço pela importante reflexão do
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companheiro Leonardo Quintão. A Campanha da Fraternidade é
sempre ecumênica. No próximo ano, trabalharemos com maior
intensidade o ecumenismo. Agua é vida. Portanto,
independentemente de coro partidário, essa deve ser uma luta de
todos, sobretudo desta Casa. Temos grandes desafios pela frente,
seja aqui perto, no próprio São Francisco, onde já não existem mais
de 1.200 nascentes, seja em outras regiões. Todas as barragens,
inclusive as de resíduos causam grande agressão ao meio ambiente.
Inclusive há uma Comissão Especial tratando desse assunto. Nosso
trabalho deverá ir ao encontro do interesse do povo mineiro e
brasileiro. Precisamos preservar as nascentes e garantir a vida neste
planeta por muitos séculos ainda, uma vez que existe a previsão de
que, se não mudarmos de vida e não houver uma conversão na forma
de tratar esse recurso natural, em 2025 teremos bilhões de pessoas
sem água.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Aproveito o
pronunciamento de V. Exa para pedir a todos os parlamentares desta
Casa que estejam presentes amanhã em Capão Xavier. Como
Presidente da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia,
reafirmo o convite do Deputado Leonardo Quintão. Lá, existe uma
área de preservação ambiental com fósseis de 500 milhões de anos e
três lençóis freáticos, o que pode comprometer enormemente o
abastecimento de água de Belo Horizonte. Ainda não temos juízo
formado sobre o assunto, portanto esta Casa deve debatê-lo. Causou-
me estranheza o fato de uma senhora, que parece ser a Presidente da
associação dos ecologistas, afirmar que acompanhou os trabalhos. Na
verdade, esta Casa é que tem legitimidade. E muito importante
participarmos dessa visita à Capão Xavier, para que saibamos tratar
essa questão, porque, se tivéssemos juízo formado, já teríamos
pedido a instalação de uma CPI. Solicitamos audiência pública
antecedida de visita para que a empresa e a sociedade possam contar
com a devida transparência na explicação dos fatos sobre o
abastecimento público de água de Belo Horizonte. Obrigado.

O Deputado Padre João - Fica para nós o grande desafio de
trabalhar não apenas no período da Quaresma, mas ao longo deste
ano. Fraternidade é água, e água é fonte de vida. Muito obrigado.

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

Deputados, imprensa, funcionários da Casa, pessoas que nos vêem
das galerias e pela TV Assembléia. No final do ano passado foi
divulgado pela imprensa nacional um relatório feito pela CIA, agência
de inteligência norte-americana, que, como todos sabem, é o órgão
responsável pela espionagem internacional, recolhendo dados e
produzindo informes para o seu governo. Esse relatório versa sobre
perspectivas globais para o ano de 2020 e aponta o Brasil com uma
perspectiva de fracasso. Ponderam que as mudanças no Pais serão
menores e mais lentas do que deveriam ser. Entre os vários tópicos
do relatório destaco alguns: "Não conseguiremos diminuir as injustiças
sociais e a distância entre ricos e pobres"; "temos uma dívida pública
impagável", "nossa mão-de-obra é desqualificada", e vai por aí afora,
com tantas citações que denigrem a imagem do Brasil e de todos nós,
brasileiros. A CIA também afirma que cresceremos menos que os
outros países da América Latina e sugere ainda que o Brasil volte o
seu desenvolvimento para o campo. Praticamente terminam atribuindo
o subdesenvolvimento brasileiro à política e aos políticos do nosso
País.

E evidente para nós que a agricultura tem prioridade mas não
podemos deixar de lado as novas tecnologias, seja no campo seja na
cidade.

Gostaria de fazer uma ressalva: o subdesenvolvimento que muitos
detectam em nosso Brasil está ligado à corrupção que, felizmente,
não atinge a classe política como um todo.

Quero falar aqui da minha preocupação com a medida provisória
que trouxe o fechamento dos bingos e o que isso vem causando na
sociedade mineira e brasileira, devido, inicialmente, a um fato ligado à
corrupção na política. Como disse anteriormente, nem todos na
política aderem à corrupção. A corrupção deve ser combatida em
todas as suas vertentes. Como médico, sei que a corrupção é como
um câncer que atrasa o crescimento de nosso Pais, aumentando as
desigualdades entre os nossos cidadãos.

Mas também creio que editar uma medida provisória impedindo o
funcionamento das casas de bingos e de jogos eletrônicos no País
não é a solução. Não se resolve um problema atacando outro como
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uma válvula de escape.

Se o Governo acha que os bingos são utilizados para lavagem de
dinheiro ou para outras atividades ilegais, que sejam fiscalizados, e
não fechados. Estimamos que cerca de 300 mil pessoas engrossarão
as filas de desempregados no Brasil. Somente na Grande BH, os
índices apontam que 7.500 homens e mulheres perderão seus
empregos e que aproximadamente 22.500 pessoas ficarão expostas
ao desalento das incertezas e, por que não dizer, da fome, do aluguel
atrasado, das contas acumuladas, etc. Enfim, estarão relegadas ao
submundo do desemprego. Grandes países do Primeiro Mundo e
alguns da América Latina possuem cassinos, bingos e outros jogos de
azar, gerando empregos, atraindo turistas e contribuindo para o
crescimento da sua economia.

No Brasil isso não pode acontecer. Por quê? Porque toma-se uma
medida drástica. Antes, porém, viabilizava-se possibilidade de
regulamentação dos bingos, por intermédio, talvez, de medida
provisória. Portanto, torna-se necessária análise mais profunda da
situação. Apesar de não jogar, defendo os bingos, pois, como vivemos
em um regime democrático, joga quem quer. Qual é o problema de a
Caixa Econômica Federal, os Bancos e as loterias estaduais
promoverem jogos de azar? Se há irregularidades, que sejam
fiscalizadas e combatidas, mas que não se tomem medidas
extremamente radicais, trazendo desalento para tantos cidadãos
brasileiros, no momento em que o País busca a saída desse sufoco,
do outro câncer, que é o desemprego.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Ilustre Deputado
Doutor Viana, que aborda tema tão atual, gostaria de expor minha
posição - que deve ser a mesma do Brasil - a respeito do incidente
ocorrido no núcleo do Governo Federal, que resultou no fechamento
dos bingos e no aumento do número de desempregados, que já é
crescente nos últimos tempos.

O Governo Federal não é contra o jogo nem se trata de campanha
moralizadora. A origem dos bingos está no jogo do bicho, que ainda
continua. Tomaram-se medidas contra o bingo porque queriam
instalar a CPI do Waldomiro Diniz. O Governo jogou pesado para que
se apurassem os fatos, alegando questões não da LOTERJ, mas da
Casa Civil, da coordenação política do Governo do Lula e do José
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Dirceu. O problema não podia ter sido apurado recentemente.
Entretanto, deixaram uma válvula de escape. A proposta de se instalar
a CPI dos Bingos permitiria que tudo aflorasse. Sabemos como CPIs
começam, mas não como terminam. A escola do Sr. Waldomiro Diniz,
que foi o início do processo, é a CPI do ColIor e do PC Farias. Como
na época ele era assessor do PT, aprendeu como colocar em prática
atualmente.

O Governo Federal não está preocupado com a moralização, com o
combate ao jogo de bicho nem de outras modalidades de jogos, mas
tinha que acabar com o bingo, porque está pronta a CPI do Bingo na
Câmara dos Deputados e no Senado. Não havendo bingo, não há
como fazer uma CPI para esse fim. O sacrifício de todos os
trabalhadores de bingos, uma parcela de desempregados a mais no
Brasil, é para evitar que essa CPI seja instalada, a fim de que não
aflore a podridão que está escondida por baixo disso.

Concluindo, não se trata de uma medida moralizadora, com o
objetivo de fazer cumprir leis e respeitar a Constituição, que proíbe o
jogo de azar no Brasil. E simplesmente uma medida diversionista,
para impedir uma CPI que queira trazer à tona a podridão que está
encoberta, que está por baixo desse tapete petista. Agradeço a
gentileza do aparte.

O Deputado Doutor Viana - Agradeço o aparte.
Continuando o meu raciocínio: vi uma aposentada dizendo que a

diversão dela era jogar nesses bingos. Fica a pergunta: por que não?
Trata-se de um direito democrático de se fazer o que se quer, com o
seu dinheiro, de acordo com a sua vontade. Agora, ela se sente
proibida de realizar esse seu desejo, essa sua satisfação da jogatina
nos bingos, que era o foco principal do divertimento dela.

Mas o que me deixa intrigado é exatamente essa discriminação. Por
que a Caixa Econômica Federal e as loterias continuarão jogando?
Por que o jogo do bicho, por trás do qual também há tanta corrupção,
continuará acontecendo?

Fica, então, essa reflexão para todos nós. E preciso analisar, sem
discriminar, de uma maneira global essas situações.

Em Minas Gerais já foi criada uma força-tarefa para fiscalizar as
casas de jogos em todo o Estado, composta pelo Ministério Público e
as Polícias Civil. Militar e Federal.
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Os funcionários da maioria dos bingos da Grande BH estiveram

reunidos aqui na Assembléia, ontem, dia 1 0/3/2004. Triste cena foi o
apitaço que eles fizeram defendendo os seus empregos. Quis chamar
a atenção de todos hoje exatamente em solidariedade a esses
funcionários de bingos, pleiteando uma solução urgente para seus
problemas, resultantes da medida provisória do Governo Federal, já
que os funcionários estão na rua.

Pois bem, voltando ao relatório da CIA, do qual tomamos ciência,
pergunto: como fica a perspectiva de Minas Gerais na nossa visão de
parlamentares? Nos períodos históricos do Brasil, nosso Estado
sempre foi um baluarte da política e do desenvolvimento do nosso
País. Seja tal relatório coerente ou não, serve de alerta para que nós,
parlamentares mineiros, de mãos dadas com o Executivo e o
Judiciário, prossigamos na criação de um diagnóstico que possibilite a
diminuição das diferenças sociais em nosso Estado, aumente a
qualidade de vida, saúde e educação digna para todos. Devemos,
ainda, olhar para a frente, analisar, prever e prevenir os problemas
estruturais, criar parcerias também a longo prazo, para que, em 2020,
possamos desmentir esse relatório da CIA, que tem por trás o
Governo norte-americano, e, por tabela, extirpar os males da
corrupção que afeta o nosso querido Brasil.

Fica, pois, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, essa
nossa reflexão, para trabalharmos contra esse relatório e contra essa
situação de corrupção, a fim de que o Brasil seja para todos nós, para
os nossos filhos, para o futuro da Nação, um País crescente e
emergente no desenvolvimento, no emprego e no trabalho. Muito
obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.
• Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, ocupo esta tribuna para relatar os últimos acontecimentos
políticos. Com preocupação, alegria e tristeza, percebemos que o
Brasil está sem comando, o que nos preocupa muito. Quando o Sr.
Luiz Inácio Duda Mendonça da Silva editou o Ato Institucional n° 20,
colocando, de forma equivocada, mais de 300 mil trabalhadores na
rua, alguém, neste Plenário, disse que estávamos defendendo
contraventores. Quem são eles? Ontem, trabalhadores fizeram
grandes manifestações contra o desemprego em São Paulo, Brasília e
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na porta desta Assembléia. O Presidente Lula, durante sua
campanha, prometeu que criaria 10 milhões de empregos. No entanto,
num ato institucional, determinado pelo grande marqueteiro Duda
Mendonça, num jogo de "marketing", fechou os bingos. Alguém, volto
a repetir, disse que estávamos defendendo contraventores. Será que
os trabalhadores de bingos, que até 21 de fevereiro praticavam
atividade legal, lícita, de uma hora para outra transformaram-se em
contraventores? Precisamos refletir sobre isso com muita cautela e
tranqüilidade.

Jamais ouvi alguém desta Casa levantar a voz em defesa de
contraventores. Essa não é a questão. Os bingos não fazem parte do
escândalo Waldomiro Diniz. Foi um jogo de "marketing" bem
elaborado por Duda Mendonça, que, se fosse tão competente, teria
sido eleito Presidente da República. Mas o Sr. Lula não faz nada sem
ouvi-lo. Por isso, Luiz Inácio Duda Mendonça da Silva é o nome ideal
para o nosso Presidente, a quem respeitamos muito. Está
envelhecendo porque não consegue cumprir o que prometeu durante
sua campanha eleitoral, aquilo com que sempre sonhamos e
esperamos: a mudança do Brasil.

O nosso País não mudou em nada, está muito pior. A esquerda está
empreendendo ações que a direita não teve coragem de empreender.
Estamos financiando o déficit público americano. Todos sabem disso,
mas ninguém fala nada. O FMI nunca mandou tanto no Brasil como
agora. Seus membros são recebidos para jantares e recepções,
apesar de ditarem as normas de como governar o País. O Brasil é
muito grande e rico. As pessoas são sábias, porém vivemos mais sob
as ordens do FMI do que no Governo Fernando Henrique.

Precisamos refletir sobre isso. Estamos trabalhando ao lado de
marqueteiros. O Governo do Estado, há três meses, vangloriava-se de
que as reformas causaram um aumento fantástico de arrecadação,
porque os custos da máquina administrativa foram diminuídos. Isso
não é verdade. Minas Gerais está deixando de atender à população, o
que é diferente. Nesta semana, conforme as manchetes estampadas
nos grandes jornais, houve diminuição de R$100.000.000,00 nas
arrecadações.

Já não podemos viver conforme o jogo dos marqueteiros. O País
precisa reagir. Devemos enfrentar a realidade, que é a pior possível.
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O PT e o Governador Aécio Neves precisam ter coragem para
renegociar a dívida do Estado. Somente assim poderão ser feitos os
investimentos necessários.

Todo o dinheiro arrecadado é reinvestido ou investido no pagamento
da nossa dívida interna. Devemos discutir isso e aproveitar o
escândalo do caso Waldomiro Diniz, que ganhou dimensão maior que
deveria; porém, as desgraças, às vezes, são boas para aprendermos
e analisarmos os fatos. O desemprego que assola Minas Gerais e o
Brasil me preocupa.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Antônio Júlio, o
pronunciamento de V. Exa., além de ser corajoso, recheado de
verdades e de posições firmes e coerentes, conduz os Deputados, a
sociedade brasileira e a sociedade mineira a maior reflexão. Sabemos
perfeitamente que, no Governo Lula, há algumas ações importantes
para o País. Ontem, na Comissão do Trabalho, disse que o Ministro
Patrus Ananias, mineiro, bocaiuvense, esteve em Montes Claros para
lançar o importante Programa Leite pela Vida, que distribuirá 80 mil
litros de leite por dia à população carente. Cito um fato que causou
grande constrangimento a mim, ao Ministro Patrus e aos Vereadores
do PT. Coincidentemente com o lançamento desse programa, a
delegação do FMI esteve em Montes Claros. Os seus técnicos vieram
de Brasília, num jatinho da FAB. Quando foi que o FMI pensou em
programa dessa natureza? A sua presença no lançamento desse
programa tem alguma verdade? Na UNIMONTES, em determinado
momento, pediram à platéia que ficasse de pé em homenagem ao
FMI, que queria conhecer um programa social do País. Os Vereadores
do PT permaneceram assentados. O que vi ontem foi uma farsa, uma
verdadeira palhaçada.

Hoje, no "Estado de Minas', apareceu o Diretor-Geral do FMI com
duas crianças no braço entregando-lhes um litro de leite, com um
sombreiro na cabeça. O jornal diz que é o mesmo utilizado pelo
trabalhador nas proximidades do Jaíba. Vejam que palhaçada?

O Governo Lula acerta muito, mas deve ter bastante cuidado com os
Waldomiros e os fatos que ocorrem, para que, efetivamente, não saia
da linha de atuação e de ação que o levou à Presidência da
República. Desejo acreditar nas boas intenções do Presidente Lula. E
importante que o seu Governo se fortaleça no País, para que haja



38
normatização política; porém, deve evitar ações que deponham
contra o seu Governo, como estender tapete vermelho para o FMI.
Por incrível que pareça, em Montes Claros não havia placa alguma
dizendo: "Fora FMI".

O Deputado Antônio Júlio* - Deputado Carlos Pimenta, obrigado.
Discutimos exatamente o comportamento de hoje e de 15 meses
atrás. Há um desrespeito à população de Montes Claros. O seu aparte
veio em boa hora, pois confirma o que temos dito. O FMI aparece para
a população como bonzinho, pois forneceu 1 litro de leite e resolveu o
problema. Verificamos que esse é um jogo de "marketing", e mais
uma vez se corrobora o que sempre digo: o jogo de "marketing" está
se tornando insuportável no Brasil. Não podemos aceitar que o FMI,
contra o qual sempre combatemos e continuaremos a combater,
venha, de maneira travestida, resolver os problemas do País. Pelo
contrário, aumentou as nossas dificuldades, como o desemprego e a
fome. Nos últimos seis anos, a nossa dívida cresceu mais de 150%.
Hoje os que o combateram, principalmente o PT, estenderam o tapete
para recebê-lo em Montes Claros.

Deputado Carlos Pimenta, não sabia desse fato. Fico feliz por saber
que estamos dizendo aquilo que, na prática, está ocorrendo. Não
temos conhecimento de muitas dessas ações, e a chegada do FMI a
Montes Claros, com tapete vermelho, nos deixa desanimados. Nós,
que sofremos uma revolução há 40 anos, que fomos perseguidos e
que hoje continuamos mantendo nossa posição, vemos como muda
tanto a característica daqueles que governam nosso País. Precisamos
fortalecer nosso Presidente, "Luiz Inácio Duda Mendonça", porque ele
precisa de nosso apoio. Não queremos um Governo caótico, mas que
atenda aos interesses do País. Infelizmente, hoje ele está atendendo
muito mais aos interesses internacionais, americanos e do FMI. Todos
sabem que o déficit americano bateu às portas, ninguém sabe o
tamanho do déficit fiscal nem do déficit comercial. Estamos
financiando parte desse déficit com o arrocho e o desemprego em
massa. Basta o Palocci dar um espirro, e o dólar sobe.

Nossa preocupação é com a mudança do comportamento político do
partido que assumiu o Governo. Nós, do PMDB, queremos que isso
mude, estamos retomando nossas bandeiras históricas de quando
enfrentamos a ditadura, quando aderimos ao Governo. 0 PMDB
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participou nacionalmente de esquemas com os quais não
concordamos, mas hoje nosso partido, principalmente a bancada na
Assembléia Legislativa, está tentando mostrar um novo caminho. Não
queremos caos nem dificuldade para ninguém, mas queremos
levantar os grandes temas, principalmente aqueles que combatemos
durante a revolução e a ditadura militar, bandeiras que hoje foram
jogadas ao chão.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Parabenizo-o pelas suas
palavras. Com certeza, essa preocupação é a mesma da maioria do
povo brasileiro e de vários petistas. Talvez não esteja sendo praticada
pelo Governo, mas não creio que seja por maldade. O Governo
recebeu um País que há 500 anos era administrado de uma mesma
maneira, intensa, com mudanças que até agora não conseguimos
implementar para combater o que foi feito nos últimos dez anos. A
sociedade deve entender que não basta fazer discursos. Essas
implementações que nos colocam subordinados ao capital
internacional, levando à fome, à miséria e ao desemprego,
aprofundaram muito nos últimos dez anos, e o PMDB ajudou. E hoje o
próprio PMDB é um partido da base desse Governo. Esse Governo
não é só do PT, é também do PMDB, do PL, é de coalizão. Não
podemos ficar apenas na retórica.

Concordo com V. Exa., suas preocupações são minhas também.
Está na hora de seu partido sair da fala, vamos agir para que o PMDB,
junto com o PT e com todos os partidos aliados, reflita com a
sociedade brasileira, para nos libertarmos dessa política econômica
nefasta, uma herança maldita, para a qual ainda não encontramos
solução. Que falemos aqui, mas que seu partido seja pressionado
nacionalmente também. Obrigado.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte)* - Deputado Antônio
Júlio, subo a esta tribuna para dar-lhe parabéns. Para alguns o
discurso que V. Exa. traz a esta Casa pode ser um discurso de
oposição, de ataque, do contra. Porém V. Exa. traz aqui a realidade
do Brasil e de Minas Gerais. Está sendo um bom amigo, pois o bom
amigo é aquele que alerta antes de o pior acontecer; o bom amigo é o
que expõe o que há de errado, da maneira como V. Exa. tem
mostrado em Minas, visto que, com muita coragem, subiu à tribuna
para mostrar esse problema ao Brasil.
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Creio que o Deputado Chico Simões entendeu erroneamente seu

discurso. Não se trata de discurso de oposição, mas, sim, de um
discurso do bom amigo, de quem tem coragem de mostrar o erro e
manter-se de braços abertos apresentando o caminho da solução. E é
isso que o PMDB tem mostrado ao Governo Federal. Não fosse o
Presidente do Senado, a crise estaria muito mais sólida.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Deputado Antônio
Júlio, seu tempo já se esgotou.

O Deputado Leonardo Quintão (concluindo aparte) - Já estou
encerrando. Da mesma forma, em Minas Gerais, sabiamente o PMDB
mostra ao Governador Aécio Neves as questões relativas ao ICMS
que foram praticadas de maneira errada. Por isso venho trazer-lhe
meu apoio. Afirmo que o PMDB de Minas Gerais, a bancada estadual,
encontra-se tinida como nunca. Como Vice-Presidente do PMDB de
Belo Horizonte, trago boas novas, pois teremos candidatura própria na
Capital. Estamos conversando com outros partidos, a fim de
conseguirmos a união e, juntos, mostrarmos que o PMDB tem cara
própria, que é um partido fazedor de obras, e não apenas de
promessas e propagandas. Obrigado.

O Deputado Antônio Júlio* - Obrigado. Asseguro ao Deputado Chico
Simões que não pregamos aqui uma oposição gratuita. Sugerimos ao
Governo algumas mudanças. O PMDB tem grande responsabilidade,
sim, com o Governo Federal, a partir do momento em que aceitou
fazer parte de um trabalho de reconstrução do Brasil. Todavia não
podemos ser submissos, como não estamos sendo no que se refere
ao Governo do Estado. Aqui, infelizmente, no que se refere à política
dos últimos anos, ser base de Governo significa tornar-se submisso, e
esse não é o nosso comportamento. Queremos lutar pelas mudanças.
Enquanto deixarmos que alguns técnicos comandem as mudanças
com que sonhamos, não chegaremos a lugar algum; não
conseguiremos avançar se não houver efetiva participação da classe
política. E isso que estamos discutindo.

Amanhã, Presidente Rêmolo Aloise, faremos grande discussão
sobre o decreto do Governo que modificou a cobrança do ICMS do
setor de autopeças e medicamentos. Desejamos contar com a
presença de todos os Deputados. Estamos fazendo oposição ao
decreto do Governador ou da Secretaria da Fazenda - que é outro
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governo. Temos o Governador eleito, que é um governo, e a
Secretaria da Fazenda, que é outro governo. Infelizmente, essa é a
característica de Minas. Temos dois governos: um, eleito pelo povo, e
o que realmente governa, a Secretaria da Fazenda. Estamos
querendo discutir. Por isso convidamos os Deputados para
participarem da audiência pública amanhã, que é da maior
importância. Desejamos conhecer o resultado do decreto que a
Secretaria da Fazenda também editou no final do ano passado.

Aproveitamos a oportunidade para cobrar a presença dos
Deputados amanhã à MBR. Olhem, o que estão fazendo com Capão
Xavier é muito mais grave para o povo mineiro e brasileiro que o
escândalo Waldomiro Diniz! Que fique essa reflexão para todos.
Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, quero considerar aqui dois aspectos. O primeiro é a
respeito da fala do nobre colega, Deputado Antônio Júlio - que tem
tido uma atuação importante na Comissão de Defesa do Consumidor -

que faz questionamentos ao Governo do Estado e à Secretaria da
Fazenda. Quero apenas discordar quando diz que é jogo de
"marketing" o que o nosso Governo está fazendo. Não se trata de
"marketing", o que ocorre é que estão sendo tomadas medidas
necessárias.

Quanto à questão do Sr. Waldomiro, um fato pontual, defendemos
que tudo seja profundamente apurado - o que já está sendo feito - e
que os culpados possam pagar por seus atos. No entanto, não
podemos generalizar e deixar que todos os aspectos positivos do
Governo, como, por exemplo, os avanços na área social - temos um
Ministro de Minas Gerais, o companheiro Patrus Ananias, cuja
seriedade conhecemos -, fiquem em segundo plano. A Oposição está
explorando bem esse fato em um ano eleitoral.

Sr. Presidente, estivemos em Rio Acima, no lançamento da
Campanha da Fraternidade - Fraternidade e Agua -, cujo tema é água,
fonte de vida. Estávamos representando esta Casa, juntamente com
os companheiros Deputado Laudelino Augusto, do PT, e Deputado
Célio Moreira. Estava presente também o Cardeal Arcebispo, D.
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Serafim.

O tema água é apropriado para o momento que estamos vivendo.
Foram dadas informações sobre a importância social da água e sobre
o papel do Governo Estadual e dos municípios para termos água
como recurso de construção da vida.

Este ano, teremos oportunidade de nos aprofundar nesse tema, não
só com discursos, mas também com atos concretos para que nosso
País, um dos grandes lençóis de água do mundo, possa ser
preservado, e possamos garantir o respeito à nossa cidadania, a partir
da defesa dos nossas riquezas minerais, principalmente da água.
Muito obrigada.

2 a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2' 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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do §20 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Requerimento n° 2.274/2004 ao
Requerimento n° 2.273/2004, ambos do Deputado Célio Moreira, por
guardarem semelhança.

Mesa da Assembléia, 2 de março de 2004.
Rêmolo Aloise, 10 Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

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 2.330/2004, da Comissão de Meio Ambiente,

2.331 e 2.332/2004, da Comissão de Direitos Humanos, 2.333/2004,
da Comissão de Turismo, 2.334 e 2.335/2004, da Comissão de
Educação, e 2.336 e 2.337/2004, da Comissão de Segurança Pública.
Publiquem-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

hoje apresentada pelo Deputado Deputado Ivair Nogueira, informando
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sua indicação como Líder do PMDB e indicando o Deputado Chico
Rafael para Vice-Líder da referida bancada. Ciente. As Comissões e
cópia às Lideranças.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VII do art. 232 c/c O art. 140 do Regimento Interno,
requerimentos da Deputada Marília Campos, solicitando que o Projeto
de Lei n° 1.201/2003 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para
emitir seu parecer; dos Deputados Leonardo Moreira (2), solicitando
que os Projetos de Lei nos 1.093 e 1.139/2003 sejam encaminhados
às comissões seguintes a que foram distribuídos, uma vez que a
Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer;
Leonardo Quintão, solicitando que o Projeto de Lei n° 985/2003 seja
encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que
a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer; nos
termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos
do Deputado Pastor George (2), solicitando a inclusão em ordem do
dia dos Projetos de Lei nos 225 e 987/2003; e, nos termos do inciso
XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados
Rêmolo Aloise, Adalclever Lopes e outros, solicitando a convocação
de reunião especial para homenagear o empresário Abílio Gontijo,
Diretor-Presidente da Viação Gontijo Ltda., e Roberto Carvalho e
outros, solicitando a convocação de reunião especial para
homenagear o Revmo. Sr. Cardeal Dom Serafim Fernandes de
Araújo, pelos relevantes serviços prestados ao Estado e ao País.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Paulo Piau,

solicitando que o Projeto de Lei n° 272/2003 seja distribuído, em 20
turno, à Comissão de Educação. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimento n° 1.576/2003, da Comissão de Segurança Pública,
que solicita ao Secretário de Obras Públicas a elaboração e o
encaminhamento a essa Comissão de laudo técnico relativo às
condições do prédio do CEAESP, de Juiz de Fora, tratando,
especialmente, de sua estrutura física e da sua segurança. A Mesa da
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Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do
Substitutivo n° 1, em 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° 1.576/2003 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 1.617/2003, da Comissão de Direitos Humanos,
em que solicita ao Chefe da Polícia Civil do Estado informações sobre
o número e o nome dos servidores que se encontram à disposição da
Polícia Civil em todo o Estado e, em especial, na Delegacia de
Igarapé. 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° 1.617/2003 com a
Emenda n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 1.622/2003, da Comissão de Transporte, em que
solicita ao Diretor-Geral do DER-MG cópia do relatório elaborado pelo
Ministério da Fazenda, a pedido do Banco Interamericano de
Desenvolvimento, sobre as obras da BR-381 e informação sobre os
aditamentos feitos nos contratos para o projeto, construção e
fiscalização das referidas 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° 1.66412003, da Comissão de Saúde, em que
solicita ao Superintendente de Atenção à Saúde da Secretaria da
Saúde informações sobre providências tomadas por essa Secretaria
quanto ao fornecimento de medicamentos aos portadores das
doenças de Crohn e retocolite ulcerativa. 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° 1.682/2003, da Comissão de Educação, em que
solicita aos Diretores das Superintendências Regionais de Ensino da
Secretaria da Educação informações acerca das obras de reforma e
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ampliação em andamento na rede estadual de ensino público. 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° 1.682/2003 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 1.683/2003, da Comissão de Saúde, em que
solicita ao Secretário da Saúde informações sobre o pagamento de
valores inscritos em "Restos a Pagar" referentes ao exercício de 2002,
bem como sobre o pagamento de valores da execução orçamentária
do exercício corrente. A Mesa da Assembléiaopina 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° 1.683/2003 na forma do
Substitutivo n° 1. Oficie-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à ia 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 V 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 2717/98, que dispõe sobre o tempo de
funcionamento de sociedade civil, associação ou fundação para a
declaração de utilidade pública estadual. A Comissão de Justiça
perdeu 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 retirada de tramitação do
Substitutivo n° 2. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, durante muito tempo

achava que, se Promotor, Juiz ou Delegado eram autoridades
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capazes de fornecer declaração de reconhecimento de
funcionamento de entidade de utilidade pública, muito mais razão e
autoridade teria para fazê-lo o parlamentar, por ser representante
legítimo do povo. Quando havia a subvenção social - após
questionada a sua legalidade, fui o único Deputado desta Casa a abrir
mão dela -, achava que o parlamentar não poderia fazer esse
reconhecimento, pois tinha interesse em indicar verba de subvenção
social. Não seria ético o Deputado reconhecer o funcionamento de
determinada entidade e, depois, ele mesmo ou outro parlamentar pôr
à disposição recursos de subvenção social. Como acabou essa
possibilidade de indicação de verba de subvenção social, não
havendo a menor possibilidade de isso voltar a acontecer em Minas
Gerais - até mesmo o Poder Executivo repudia essa idéia, por não ser
papel do parlamentar fazer isso -, acho que; agora, o Deputado
poderia fazê-lo, mais que as outras autoridades, pois, de quatro em
quatro anos, é sabatinado e reconhecido pela sociedade como seu
legítimo representante.

Em conversa com outros parlamentares, chamou-me a atenção um
fato sobre o qual não havia pensado: um Deputado reconhecer o
tempo de funcionamento de uma entidade e a idoneidade de seus
Diretores e, depois, na comissão, ele mesmo votar sobre a concessão
do título de utilidade pública. Não fica, portanto, um "bem bem-feito".
O autor Inácio Larangna diz que o bem que não é bem-feito não é um
bem, mas um mal. Isso me convenceu.

Apesar de saber que tínhamos condição de aprovar esse
substitutivo, estamos retirando-o, porque assim não fica dúvida
alguma sobre a lisura de todo o processo neste Legislativo. Obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, a matéria apresentada

pelo Deputado Leonardo Quintão na forma desse projeto de lei está
sendo, na verdade, discutida há muito tempo nesta Casa. Até hoje,
eu, Deputado Carlos Pimenta, não entendi o porquê da
obrigatoriedade desse tempo - dois anos - para que uma instituição
tenha o título de utilidade pública. As pessoas falam que dois anos é
tempo suficiente para poder acompanhar as atividades da associação
e saber se tem bons propósitos, se é séria ou não. Com isso, minha
região tem perdido muitas oportunidades de declarar de utilidade
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pública associações absolutamente bem administradas, sérias, e
que, infelizmente, não possuem esse tempo para receberem o título
de utilidade pública. Não entendo isso, pois não importa um, dois ou
três anos de funcionamento para quem quer roubar, fazer o mal-feito
ou agir de má-fé. Tudo é questão de gerenciamento. Se o Juiz ou a
Promotoria Pública fornecem atestado de funcionamento, e a
associação esbarra no entrave desse tempo de dois anos, perde a
oportunidade de se inscrever na antiga SETASCAD e de fazer parte
das ações sociais dos Governos Municipal, Estadual e Federal.

O requerimento do Deputado Leonardo Quintão tem o meu irrestrito
apoio. Deve haver em meu gabinete aproximadamente meia dúzia de
encaminhamentos de solicitações de associações sérias da nossa
região, que querem tratar, por exemplo, do câncer da mama e do
câncer do colo do útero. São associações beneficentes, comunitárias
rurais e urbanas que desejam agir em favor da saúde da mulher; no
entanto, os projetos estão engavetados porque ainda não possuem o
prazo de dois anos de funcionamento reconhecido por lei, embora
toda a sociedade acompanhe e conheça as pessoas que estão à
frente das associações em Montes Claros e de outras entidades.

O requerimento foi apresentado e discutido há algum tempo. O
substitutivo, que recebeu parecer contrário, apresentado pelo Miguel
Martini, foi neste momento retirado. O projeto do Deputado Leonardo
Quintão está apto. Voto conscientemente. Meu voto é aberto e
tranqüilo. Se o projeto for aprovado, tenho plena convicção de que
estarei ajudando associações sérias a ter o título de utilidade pública e
a poder trabalhar e ter acesso aos recursos sociais do Governo do
Estado e do Governo Federal.

O Ministro Patrus Ananias apresenta a seriedade como marca de
sua atuação parlamentar. Para que qualquer entidade possa receber
qualquer recurso, tem de passar primeiro pelo crivo da Comissão
Municipal de Assistência Social. O dinheiro não entra diretamente na
conta. Não vejo por que não diminuir esse tempo e acabar com o
entrave burocrático que tem prejudicado várias associações.

Em nome do meu partido, declaramos o total apoio ao projeto do
Deputado Leonardo Quintão. Espero que o votemos o mais rápido
possível, pois estaremos prestando um grande beneficio às
associações sérias que querem trabalhar e esbarram na
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condicionante burocrática que há anos deveria ter sido abolida.
Muito obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado André Quintão - O Bloco PT-PCdoB concorda com o

conteúdo do projeto de lei original apresentado pelo Deputado
Leonardo Quintão. E também o entendimento do próprio Conselho
Estadual de Assistência Social. O prazo de um ano é suficiente para,
desde que seja feita uma análise séria, verificar se existe fundamento
social, uma organização séria, honesta e idônea que realiza um bom
serviço de assistência social em prol da comunidade.

A Comissão de Administração Pública apresentou o Substitutivo n°
1, que aperfeiçoa o projeto do Deputado Leonardo Quintão, colocando
o próprio Conselho de Assistência Social como uma das autoridades
para fornecer o atestado de funcionamento, a declaração de pessoas
idôneas e as demais documentações exigidas. O Substitutivo n° 1 é
muito interessante. O Substitutivo n° 2, do Deputado Miguel Martini,
possui inteira razão do ponto de vista de legitimidade, autoridade e
seriedade desta Casa.

Não há nenhuma dúvida de que o Deputado poderia apresentar
também, assim como um Presidente de Câmara e um Juiz de Paz;
entretanto, como o próprio Deputado Miguel Martini disse, há uma
questão que nos impede de agir dessa forma, do ponto de vista do
exercício de nossas prerrogativas: esta Casa analisa a documentação,
em parecer conclusivo da Comissão do Trabalho, para a concessão
do título declaratório de utilidade pública, e o procedimento poderia
constranger Deputado da Comissão do Trabalho, que poderia analisar
uma documentação que ele próprio teria elaborado. Por isso
cumprimento o Deputado Miguel Martini, que retirou o Substitutivo n°
2, valorizando o papel de fiscalização do Poder Legislativo. Espero
que o mesmo ocorra com o Deputado Célio Moreira, pois sua emenda
estende a possibilidade de o atestado ser fornecido pelo Deputado e
pelo Secretário de Estado. Aí, o erro continuará, porque o Governo
Estadual, por decreto, pode conceder esse título declaratório. Assim, o
Secretário da área, no caso o de Desenvolvimento Social e Esportes,
poderia ele mesmo dar o atestado e analisá-lo, como ocorreria com o
Deputado.

0 Bloco PT-PCdoB comunicou ao Deputado Leonardo Quintão que
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não fará nenhuma obstrução, pois o conteúdo do projeto é positivo:
a redução do prazo de 12 meses. Se houver a retirada da emenda por
parte do Deputado Célio Moreira, ainda hoje votaremos o Substitutivo
n° 1. Com isso, ganhariam as entidades sociais de Minas Gerais, que,
com um ano de funcionamento, poderiam ter seu belo trabalho
reconhecido e estariam aptas a receber o recurso público.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, uma vez que o
Substitutivo n° 2 saiu, devemos votar o Substitutivo n° 1 e as emendas
feitas ao Substitutivo n° 2, apresentadas pelo Deputado Célio Moreira.

Conversei com ele, por telefone, O Deputado está na Secretaria e
não poderá retirar essas emendas, como é sua intenção. Ele
concordou com nossa argumentação para aprovarmos somente o
Substitutivo n° 1. Sua emenda deve ser rejeitada, pois está
convencido de que não é o melhor. Pediu-me que comunicasse a este
Plenário que, se sua emenda for rejeitada, isso não causará prejuízo
ao que ele quer com relação à ética e à moralidade.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Chico Simões.

O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, o projeto do Deputado
Leonardo Quintão diminui o prazo para que uma entidade possa
tornar-se de utilidade pública. Sabemos que há muitas entidades
sérias e corretas que querem prestar seus serviços à sociedade. Por
sermos entes públicos, constatamos isso em todas as cidades, como,
por exemplo, Coronel Fabriciano, de que fui Prefeito e Vereador. As
entidades sérias querem prestar seus serviços, muitas vezes
substituindo a falência do Estado.

Fixou-se o período de dois anos porque nem todas as entidades têm
as qualidades fundamentais para desenvolver esse papel de utilidade
pública. Algumas delas, aliás, tentam acobertar-se sob esse título para
levar algumas vantagens. Portanto, imaginávamos que dois anos seria
o tempo suficiente para avaliarmos o funcionamento delas.

Sabemos que esse não é um fator determinante, pois muitas delas
passam por esse período de dois anos, são declaradas de utilidade
pública e depois não cumprem seu papel.

A nossa preocupação inicial, ao diminuir para um ano, é exatamente
essa. E bom que estejam nos assistindo pela TV Assembléia porque,
por trás disso, há algumas oportunidades que essas entidades têm, ao
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se tornarem de utilidade pública: fazer convênio com o Estado e
com o município, podendo ser-lhes repassado recurso público. Esse é
o grande problema e a grande preocupação vista sob dois aspectos.

Primeiro, temos de tentar fortalecer o Estado, para que cumpra o
seu papel. Quando são criadas muitas entidades de utilidade pública,
o Estado fica retraído. Isso é algo maléfico para a sociedade. Ainda
luto e sonho com um Estado forte, que cumpra o seu papel com
relação às políticas sociais, à educação, à saúde e à segurança.

Segundo, como há dinheiro público, temos de adotar um certo rigor.
O Deputado Miguel Martini já disse que se trata de um avanço, e
retirou o seu substitutivo. Foi muito bem pensada a sua decisão. Ele
agiu de maneira madura.

Atendendo ao Conselho Estadual de Assistência Social e ao próprio
autor do projeto, Deputado Leonardo Quintão, contando com André
Quintão, nosso companheiro, que, além de ser um bom Deputado,
entende muito dessa área, que é de sua atuação, já está ajustado
que, no 20 turno, as Lideranças apresentarão uma emenda para que
essas entidades estejam previamente cadastradas no Conselho
Estadual de Assistência Social. Isso fará com que a entidade tenha
respaldo da sociedade e, junto aos atestados de idoneidade que
receberá, terá a própria entidade como aval.

Com isso, dois ou três anos não serão fator determinante para a
lisura e a conduta provável da entidade. Estando inscrita no Conselho,
saberemos que, com todos os seus matizes ideológicos, é composta
por pessoas comprometidas com a política proposta pela entidade.
Assim, com certeza, teremos maior controle social. Isso é
fundamental. Nós, legisladores, temos a função de fiscalizar, como os
Tribunais de Contas e o Ministério Público, mas não existe um fiscal
mais eficiente, quando está disposto a agir, do que a própria
sociedade.

Diante disso, temos a certeza de que aprovaremos o projeto do
Deputado Leonardo Quintão, diminuindo esse prazo. Com esses
avanços, estando a entidade inserida no Conselho Estadual de
Assistência Social, embora seja diminuído o prazo de dois para um
ano, teremos a chance de contar com um número maior de entidades
cumprindo realmente o seu papel. Com certeza, o Estado não terá
tanto prejuízo, ao repassar recursos a essas entidades.
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* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1, 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.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 318/2003 na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 87/2003, do Deputado
Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre direitos dos jurados no
Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
SUBSTITUTIVO N°2 AO PROJETO DE LEI N° 8712003

Altera a Lei n° 13.495, de 5 de abril de 2000, que institui o Programa
de Proteção a Vítimas e Testemunhas de Infrações Penais, e concede
a jurados direito a diária.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O §1 0 do art. 2° da Lei n° 13.495, de 5 de abril de 2000, fica

acrescido do seguinte inciso:
"Art. 20 - ..............................................
§1°- .....................................................
III - ao jurado que participe de tribunal do júri no Estado, bem como

a seus familiares, mediante solicitação do interessado ou
determinação do Juiz responsável pelo júri.".

Art. 20 - O jurado faz jus a diária para acorrer a despesas com
transporte e alimentação, nos termos do regulamento desta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2004.
Célio Moreira
Justificação: O exercício da função de jurado constitui um dever

cívico e não pode ser remunerado; mas isso não quer dizer que o
jurado tenha de assumir pessoalmente os dispêndios com o exercício
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de sua função. Na justiça eleitoral, o mesários já recebem um vale-
alimentação.

Entendo que o Estado deve conceder ao jurado uma diária para que
ele possa deslocar-se e alimentar-se condignamente enquanto estiver
à disposição do tribunal do júri. O valor da diária será definido em
regulamento e espera-se que seja um valor proporcional à
honorabilidade da função. Não podem ser opostas questões
orçamentárias porque o orçamento do Judiciário será muito
beneficiado com a aprovação do projeto de lei que eleva as custas
judiciais.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um
substitutivo do Deputado Célio Moreira, que recebeu o n°2, e que, nos
termos do § 20 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o projeto
com o substitutivo à Comissão de Administração Pública, para
parecer.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°801/2003, do Deputado
Biel Rocha, que estabelece a Política Estadual de Qualidade
Ambiental, Ocupacional e de Proteção da Saúde do Trabalhador. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão do Trabalho
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Justiça, com a Emenda n° 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Justiça, com a Emenda n° 1, da Comissão do Trabalho. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 801/2003 na forma do Substitutivo n° 1 com
a Emenda n° 1. A Comissão do Trabalho.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 961/2003, da Deputada
Maria Tereza Lara, que dispõe sobre o Conselho de Participação e
Integração da Comunidade Negra, define políticas e dá outras
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providências. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir
parecer. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação
do projeto com as Emendas n

o
s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as
Emendas n

o
s 1 e 2, da Comissão de Administração Pública. Em

discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, a Deputada Maria
Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Gostaria apenas de reafirmar a
participação dos movimentos organizados na elaboração desse
projeto. Esse Conselho foi criado em 1988 por um decreto que está
sendo regulamentado agora por uma lei. O objetivo é valorizar a
comunidade negra, com propostas feitas por ela mesma,
estabelecendo políticas públicas que visem à defesa dos seus
interesses. Somos favoráveis às Emendas n

o
s 1 e 2, que aprimoram a

proposta, e pedimos o apoio das nobres colegas Deputadas e dos
nobres colegas Deputados a esse projeto. Obrigada.

O Sr. Presidente - Não há outros 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 n

o
s 1 e 2. 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° 961/2003 com as Emendas n

o
s 1 e 2. A Comissão de

Administração Pública.
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 223/2003, da Deputada

Maria José Haueisen, que acrescenta parágrafos ao art. 3° 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. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado,
em 20 turno, o Projeto de Lei n°223/2003 na forma do vencido em 1°
turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 935/2003, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a permutar
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com José Piau de Souza Filho os imóveis que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

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
amanhã, dia 3, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição do dia 2/3/2004.). Levanta-
se a reunião.

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

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 17/2/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alberto Bejani, Marília Campos e Biel Rocha (substituindo este ao
Deputado André Quintão, por indicação da Liderança do PT),
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 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 ofícios dos Srs.
Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG, e Marcelo Correia de
Moura Baptista, Coordenador-Geral do SINDIELETRO, publicados,
respectivamente, no "Diário do Legislativo" de 6/12/2003 e de
7/2/2004; e do Sr. Vitor Fernando de Andrade, Presidente da
UTRAMIG, encaminhando contas do exercício de 2002 dos recursos
repassados pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes por
meio do Fundo da Infância e da Adolescência - FIA à Fundação por
intermédio do Convênio n° 1/97. O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, em turno único, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos 1.252 e 1.231/2003



55
(Deputado André Quintão); 1.233 e 1.251/2003 (Deputado Elmiro
Nascimento); 1.230, 1.241 e 1.272/2003 (Deputada Marília Campos);
1.232/2003 (Deputado Alencar da Silveira Júnior), e avoca a si a
relatoria do Projeto de Lei n° 1.234/2003. 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°5 947, 1.057, 1.189, 1.196/2003 (relatora: Deputada
Marília Campos); 1.178/2003 (relator: Deputado Elmiro Nascimento);
969, 1.198, 1.181/2003 com a Emenda n°1 (relator: Deputado Alberto
Bejani); 1.192/2003 (relator: Deputado André Quintão). Passa-se à 3
Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Rogério Correia e
Marília Campos, em que solicitam seja realizada reunião conjunta da
Comissão de Segurança Pública e desta Comissão para, em
audiência pública, discutir as condições de trabalho dos fiscais do
Ministério do Trabalho no vale do Jequitinhonha e para debater os
fatos e as circunstâncias que resultaram no assassinato, no Município
de Unaí, de quatro servidores do Ministério do Trabalho lotados em
Minas Gerais; Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja o Sr.
Sebastião Costa, Diretor de Comercialização e Articulação Regional
do SEBRAE-MG, convidado a expor as ações dessa entidade em
favor da geração de empregos; Célio Moreira, em que solicita seja
realizada audiência pública para discutir o Estatuto do Idoso. O
Deputado Alberto Bejani transfere a Presidência à Deputada Marília
Campos e apresenta requerimento em que solicita seja o Diretor-Geral
da Loteria Mineira convidado a participar de reunião da Comissão e
seja pedida a ele cópia do contrato com a empresa GTech do Brasil.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Reassumindo a
Presidência, o Presidente, cumprida a finalidade da reunião, agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de março de 2004.
Alberto Bejani, Presidente - André Quintão - Marília Campos -

Gustavo Valadares - Carlos Pimenta.
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ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM

17/2/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira, Adaiclever Lopes, Laudelino Augusto e Sidinho do
Ferrotaco, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sidinho do Ferrotaco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do
Sr. Manoel Otoni Neiva, Presidente da Companhia Força e Luz
Cataguases Leopoldina, publicado no "Diário do Legislativo" de
24/1/2004. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n°
175/2003, no 20 turno, para cuja relatoria designou o Deputado Gil
Pereira. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 175/2003 na forma do vencido no 1° turno (relator:
Deputado Sidinho do Ferrotaco, em virtude de redistribuição); e, no 1°
turno, do Projeto de Lei n° 1.170/2003 (relator: Deputado Laudelino
Augusto). Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei n° 1.024/2003 (relator: Deputado Laudelino Augusto),
que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos 2.105, 2.138 e
2.139/2003. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Biel Rocha, em que solicita seja realizada audiência
pública para discutir a implementação de obras essenciais para o
desenvolvimento econômico de Juiz de Fora; Doutor Viana, em que
solicita seja realizada audiência pública para discutir a implementação
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do projeto de duplicação do Viaduto Vila Rica; Célio Moreira, em
que solicita seja realizada visita ao Viaduto Vila Rica, juntamente com
os Prefeitos Municipais da AMALPA, para verificar as obras que estão
sendo realizadas e traçar estratégias que possibilitem a execução de
obras definitivas; e Domingos Sávio, em que solicita seja realizada
audiência pública em Cláudio, para discutir e encontrar mecanismos
que viabilizem a construção de rodovia ligando Divinópolis à BR-381 e
passando por aquele município. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a reunião extraordinária do dia 18/2/2004,
às 10 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de março de 2004.
Célio Moreira, Presidente - Djalma Diniz - Laudehno Augusto.
ATA DA P REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

DA 15a LEGISLATURA, EM 17/2/2004
Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Cesar e Olinto Godinho 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 Olinto Godinho,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: do Sr. Sebastião Francisco Guimarães, Presidente
da Câmara Municipal de Vazante, encaminhando cópia da Lei
Municipal n° 1.232, de 7/10/2003; do Sr. Tarcísio Augusto Viana,
Presidente da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, encaminhando
os informativos financeiros dos meses de outubro e novembro de
2003; do Sr. João Cândido da Silva Neto, pré-candidato ao cargo de
Vereador de Bueno Brandão, solicitando informações sobre o trabalho
desta Comissão e o seu relacionamento com os municípios; e do
Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM -,
encaminhando o relatório de atividades de 2002 desse Instituto; e a
revista de Administração Municipal de janeiro de 2004. Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
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proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s
2.099, 2.101, 2.107, 2.108, 2.130, 2.131, 2.145 e 2.146/2003.
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, 2 de março de 2004.
João Bittar, Presidente - Cecília Ferramenta - Olinto Godinho.
ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA DA 15 8 LEGISLATURA, EM 17/2/2004

As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gil
Pereira, Padre João, Doutor Viana e Luiz Humberto Carneiro,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Humberto
Carneiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: Ofício n° 25/2003, do Sr. Adalberto Carlos Bronzoni,
Coordenador de Vendas Varejo da Telemar, publicado no "Diário do
Legislativo" de 18/12/2003; 219/2003, da Deputada Elbe Brandão,
Secretária de Estado Extraordinário para o Desenvolvimento dos
Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas, publicado no
"Diário do Legislativo" de 17/1/2004; 4/2004, do Sr. Vilson Luiz da
Silva, Presidente da FETAEMG, e 6/2004, da Sra. Marilza Geralda do
Nascimento, Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho, publicados
no "Diário do Legislativo" de 7/2/2004; 234/2004, do Deputado Gil
Pereira, que encaminha atas de reuniões da Câmara Técnica de
Seguro e Crédito Rural da Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; ofício do Sr. Luiz Cláudio Peixoto Curi,
Presidente da Associação Mineira dos Produtores de Cachaça de
Qualidade, publicado no "Diário do Legislativo" de 14/2/2004, e ofício
do Sr. José Carlos Vaz, Diretor de Agronegócio do Banco do Brasil,
que responde a solicitação desta Casa sobre alteração do
procedimento de garantia dos financiamentos à cafeicultura mineira. 0
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Presidente acusa o recebimento da Mensagem n° 177/2004, do
Governador do Estado, que dispõe sobre processos de legitimação de
terras devolutas rurais e urbanas, para a qual designou relator, em
turno único, o Deputado Luiz Humberto Carneiro. 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
fase de discussão do parecer do relator, Deputado Gil Pereira, que
conclui pela aprovação do Projeto de Resolução n° 1.214/2003, no 1°
turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Padre João.
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 Gil Pereira, em que solicita a
realização de reunião da Comissão para debater a possibilidade de
alterar a legislação tributária deste Estado, visando a dispensar ao
milho o mesmo tratamento tributário da soja, no que diz respeito à
saída do produto do estabelecimento do produtor rural com destino à
industrialização, à comercialização ou à exportação. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de março de 2004.
Padre João, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Doutor Viana -

Márcio Passos.
ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 S
LEGISLATURA, EM 18/2/2004

Às 91h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos, Biel Rocha e Mauro Lobo, membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Ana
Maria Resende. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Roberto Ramos, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Francisco Eustáquio
Rabello, Corregedor-Geral de Polícia; José Karam, Superintendente
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de Segurança e Movimentação Penitenciária da Subsecretaria de
Administração Penitenciária da Secretaria da Polícia Civil, publicados
no "Diário do Legislativo" de 17/1/2004; Joaquim José Miranda Júnior,
Promotor de Justiça e Coordenador da 12 a Promotoria de Justiça de
Belo Horizonte, publicado no "Diário do Legislativo" de 24/1/2004;
André Estêvão Ubaldino Pereira, Procurador de Justiça do Centro de
Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado - CAO - CRIMO
do Ministério Público do Estado, encaminhando informações
provenientes da Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher;
Antônio Marcos Pereira, Presidente do Sindicato dos Servidores da
Polícia Civil - SINDPOL - do Estado, solicitando cópia das notas
taquigráficas da 8 3 Reunião Extraordinária desta Comissão; João
Bosco da Silva, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da
Câmara Municipal de Ouro Preto, encaminhando cópia de relação de
nomes de adolescentes agredidos por policial no Distrito de
Amarantina e solicitando sejam tomadas as devidas providências;
Maria Lúcia Guedes Vieira, Presidente da Câmara Municipal de
Contagem, informando que foi aprovada a moção em que manifesta
congratulações a esta Comissão e à Secretaria Especial dos Direitos
Humanos pelo Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos;
Mário Mamede, Secretário Adjunto de Direitos Humanos,
encaminhando o Segundo Relatório Nacional sobre os Direitos
Humanos no Brasil; Marlene Libardoni, Diretora Executiva da Equipe
Agende-Ações em Gênero Cidadania e Desenvolvimento,
comunicando sobre o ato simbólico de encerramento da Campanha
dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência de Gênero de 2003,
ocorrido em Brasília; Vanda Sarmento de Matos, Promotora de Justiça
de Juiz de Fora, encaminhando documentação oriunda da direção do
CERESP local sobre a situação em que se encontram os presos ali
recolhidos; Angelo Marcos Monteiro, Titular da Delegacia de Polícia
da Divisão de Crimes Contra o Patrimônio - Dl -, solicitando sejam
tomadas providências para melhoria da situação desse
estabelecimento prisional; William Lima de Freitas, encaminhando
cópia de representação protocolizada junto ao representante do
Ministério Público da Comarca de Manhuaçu, denunciando os
desmandos que vêm ocorrendo no âmbito da política pública de
defesa dos direitos da criança e do adolescente e solicitando sejam
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tomadas as devidas providências; José Silva Júnior, encaminhando
denúncias contra a administração do Município de Coronel Xavier
Chaves e solicitando sejam tomadas as providências cabíveis; João
Cândido da Silva Neto, de Bueno Brandão, solicitando exemplares da
Constituição do Estado e dos Estatutos do Idoso e da Criança e do
Adolescente; Hélio Francisco Matias, de Estiva, solicitando a
transferência do seu processo criminal para o Fórum de Ervália; Mário
Lúcio da Silva e Antônio Lima Santana, detentos, respectivamente,
das Penitenciárias José Edson, em Juiz de Fora, e José Francisco
Floriano de Paula, em Governador Valadares, pedindo que a
Comissão analise seus processos criminais; Antônio Aparecido da
Silva, de Belo Horizonte, solicitando sejam tomadas providências com
relação ao combate à tortura e aos maus-tratos praticados nos
presídios; da Ouvidoria da Polícia, encaminhando convite para a
Conferência Controle Externo: Os Desafios para a Construção de uma
Policia Cidadã. Comunica, ainda, o recebimento do "Informativo do
Mandato Coletivo Vereadora Neila Batista Socialista e Democrático" e
de um exemplar do "Jornal do Psicólogo". O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, no 20 turno, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 223/2003
(Deputado Biel Rocha); 191 e 272/2003 (Deputado Durval Angelo).
Passa-se à 12 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
223/2003 na forma do vencido no 1° turno (relator: Deputado Biel
Rocha); do Projeto de Lei n° 272/2003 na forma do Substitutivo n° 1
ao vencido em 1° turno (relator: Deputado Durval Angelo). Passa-se à
22 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n°
1.195/2003 (relator: Deputado fiel Rocha) que recebeu parecer por
sua aprovação. Passa-se à 32 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, em que solicita
seja apurada denúncia contra repórter da Rádio Itatiaia que teria dito
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que bandido bom é bandido morto; Durval Ângelo (4), em que
solicita seja realizada audiência pública desta Comissão para debater
a ocorrência de casos de homicídio no Município de Montes Claros;
seja realizada audiência pública desta Comissão para debater o
método adotado pelas Associações de Proteção e Assistência aos
Condenados - APACs - e a possível parceria dessas entidades com o
Estado; seja encaminhado ofício ao Corregedor-Geral de Justiça
dando-lhe ciência da fraude ocorrida no Cartório do 3 0 Ofício de Notas
de Sete Lagoas e solicitando-lhe as providências cabíveis; e seja
encaminhada ao Presidente da Comissão de Ética da OAB-MG cópia
da documentação entregue a esta Comissão pelo Sr. Sebastião José
de Oliveira. 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 março de 2004.
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha - Mauro

Lobo - Gilberto Abramo.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 2/3/2004, as seguintes
comunicações:

Da Deputada Maria Olívia (2), dando ciência à Casa do falecimento
da Sra. Maria Victória Couto Recorder, ocorrido em 20/2/2004, em
Belo Horizonte, e do Sr. Robson Braga, ocorrido em 20/2/2004. em
Divinópolis. (- Ciente. Oficie-se;)

Do Deputado Wandeiiey Ávila (2), dando ciência à Casa do
falecimento da Sra. Ivone José Celestino, ocorrido em 10/2/2004, em
Belo Horizonte, e do Sr. Antônio Sebastião Fernandes Carneiro,
ocorrido em 23/2/2004, em Pirapora. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Paulo Piau, dando ciência à Casa do falecimento do
Sr. José Gomes Alves e da Sra. Maria Cristina Simão Gomes, em
21/2/2004. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dando ciência à Casa do
falecimento do Sr. Edivino Maurílio Cunha, ocorrido em 21/2/2004, em
Jacutinga. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE 2004

ATAS

ATA DA 6D REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 3/3/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres, Rêmolo Aloise e Doutor
Ronaldo

Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte:V Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 19212004
(encaminha o Balanço Geral do Estado relativo ao exercício de 2003),
do Governador do Estado; e de Ofícios - 2' Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 1.418
a 1.420/2004 - Requerimentos n os 2.338 a 2.401/2004 -
Requerimentos da Bancada do PMDB, do Deputado Célio Moreira e
outros e da Comissão de Direitos Humanos - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Assuntos Municipais, do Trabalho,
de Segurança Pública, de Administração Pública, de Transporte e de
Política Agropecuária e dos Deputados Rogério Correia (2), Chico
Simões, Leonardo Moreira e Gil Pereira - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Zé Maia, Irani Barbosa, Domingos Sávio,
Rogério Correia e Alencar da Silveira Júnior - 2a Parte (Ordem do Dia):
V Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Célio
Moreira e outros; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimento da Comissão de Direitos Humanos; aprovação -
Requerimento n° 1.743 e 1.746/2003; aprovação - Requerimento n°
1.79312003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Requerimento
n° 1 .795/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Requerimento n° 2.299/2004 com a Emenda n° 1; aprovação;
declaração de voto - 2 Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 150/2003; discurso do
Deputado André Quintão; apresentação das Emendas n

o
s 3 e 4 e da

Subemenda n° 2 à Emenda n° 1; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto com as emendas e subemenda à
Comissão de Fiscalização Financeira - Questão de ordem -
Encerramento - Ordem do dia.

rÀ
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Comparecimento

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

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

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h10min, a lista

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

i a Parte
V Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Pastor George, 3°-Secretário, nas funções de 2°-

Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Wanderley Ávila, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM N0192/2004*

rÃ
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Belo Horizonte, 1° de março de 2004.
Em cumprimento às determinações constitucionais, tenho o prazer

de encaminhar a Vossa Excelência o Balanço Geral do Estado de
Minas Gerais, Relatório de Auditoria e o Demonstrativo de Execução
de Investimentos em Obras e Programas Sociais relativos ao exercício
financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2003.

O Balanço Geral, acompanhado dos demonstrativos analíticos, com
os esclarecimentos apresentados na exposição da Superintendência
Central de Contadoria Geral - SCCG/SEF, e o relatório da Auditoria
Geral do Estado, constituem os elementos necessários à análise e
consideração da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do
exercício de 2003 por essa Assembléia.

Atenciosamente,
Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Publicado, fica o processo em poder da Mesa, aguardando sua

publicação em essencialidades.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Campos Machado, Deputado à Assembléia Legislativa de

São Paulo, encaminhando cópia de moção que apresentou em
protesto contra a descriminação do uso de drogas. (- A Comissão de
Segurança Pública.)

Do Sr. Lindolfo Fernandes de Castro, Presidente do SINDIFISCO-
MG, pleiteando lhe seja oferecida a oportunidade de apresentar, nesta
Casa, o resultado do Seminário Estadual do Fisco Mineiro - Plano de
Carreira: Nosso Futuro em Jogo antes da votação do Projeto de Lei n°
1.346/2003. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.346/2003.)

Do Sr. Francisco Lacerda, Presidente do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável de Janaúba - CMDRS -,
encaminhando cópia da pauta de reedificação do assentamento que
compreende as fazendas Mandasaia e Tracbel. (- A Comissão de
Política Agropecuária.)

Do Sr. Roberto Carvalho Silva, Diretor-Presidente da Mineração
Morro Velho, justificando sua ausência em reunião destinada a
audiência pública, em atenção a convite formulado pela Comissão de
Saúde. (- A Comissão de Saúde.)

21 Fase (Grande Expediente)

rs



66
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI N°1.418/2004
Declara de utilidade pública a Associação Araxaense das Donas de

Casa - AADC -, com sede no Município de Araxá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Araxaense

das Donas de Casa - AADC -, com sede no Município de Araxá.
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.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A Associação Araxaense das Donas de Casa - MDC -

é uma entidade sem fins lucrativos e tem por finalidade manter
departamentos de assistência social, recreativas e de saúde que
buscam o desenvolvimento social e artístico. Além disso representa as
donas de casa de Araxá e da região nos órgãos públicos federais,
estaduais e municipais.

Essa Associação tem como meta incentivar, em plano regional, as
políticas culturais e de ensino geradas na região, as políticas
nacionais da cultura profissionalizante e as diretrizes básicas da
cultura no Estado, adaptando-as à realidade local; promover
atividades de exibição de caráter artístico e cultural, cursos
profissionalizantes; manter intercâmbio com outras instituições
congêneres no País e no exterior; fomentar iniciativas educativas,
profissionais, culturais, artísticas, por meio de cursos, programas de
trabalho e seminários para tratar de assuntos direcionados à vida das
donas de casa e da comunidade; promover cursos de alfabetização
com horários compatíveis com as atividades das donas de casa,
cursos de culinária profissional, manicure, pedicure, cortes de cabelo,
penteado, maquiagem, serigrafia, informática e quaisquer outros
cursos que venham a ser solicitados pela AADC; colocar à disposição
das donas de casa de Araxá cursos profissionalizantes nas áreas de
fabricação de doces, artesanatos, roupas, croché, tricô, decoração e
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turismo, visando ao desenvolvimento turístico de Araxá; desenvolver
projetos de saúde, assistência médico-hospitalar e odontológica;
informar e orientar corretamente as donas de casa e, dessa forma,
contribuir para a formação da consciência crítica e maior atuação nas
relações de consumo; incentivar o associativismo e a mobilização
como instrumento de ação em busca da justiça e da equidade social.

Assim, diante do exposto, é primordial que este projeto se
transforme em 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°1.419/2004
Declara de utilidade pública o Grupo Comunitário e Ecológico

Vivendo em Defesa da Natureza Humana, com sede no Município de
Betim.

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

Ecológico Vivendo em Defesa da Natureza Humana, 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 Reuniões, 2 de março de 2004.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: O Grupo Comunitário e Ecológico Vivendo em Defesa

da Natureza Humana, com sede no Município de Betim, é uma
entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade, além da proteção
à saúde da família, o combate à fome e à pobreza e a promoção
social de modo geral, a proteção do meio ambiente, com a reciclagem
de materiais poluidores, objetivando a geração de emprego e renda,
apoiando a educação e o pequeno agricultor rural.

Com ativa atuação em Betim, o Grupo Vivendo vem desenvolvendo
seus objetivos através do trabalho abnegado de seus Diretores, bem
como pelo trabalho de um grupo de voluntários que dedicam seu
tempo disponível à defesa das ações do Grupo.

Já foram realizadas diversas campanhas educativas em defesa do
meio ambiente, as quais muito têm ajudado na conscientização das
pessoas sobre a importância da preservação da natureza. Também
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diversas ações na promoção do ser humano, como o atendimento
social e a inserção no mercado de trabalho, fazem parte da atuação
do Grupo.

- Publicado, vai o projeto às Comissõe 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° 1.42012004
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de

Esmeraldas o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao

Município de Esmeraldas o terreno urbano onde funcionava a cadeia
pública desse município, situado na R. Quintiliano José da Silva, de
esquina com a R. Nova, confrontando, pelas duas frentes, com as
referidas ruas; do lado de baixo, com propriedade dos herdeiros de
Domingos Francisco; pelos fundos, de cima para baixo, com as
propriedades dos herdeiros de Marcila Fernandes, de José Vieira da
Silva e dos herdeiros de Maria de Lourdes Araújo; medindo, na R.
Quintiliano José da Silva, 29m (vinte e nove metros); na R. Nova, 17m
(dezessete metros); do lado de baixo, 17m (dezessete metros); e, nos
fundos, 29m (vinte e nove metros), perfazendo área de 492m2
(quatrocentos e noventa e dois metros quadrados); e registrado sob o
n° 6.261 no livro 3-1-1, a fls. 37, Reg. Ant. n° 6.248, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Esmeraldas.

Art. 20 - A reversão de que trata o art. 1° é determinada pelo término
da destinação da doação feita pelo município ao Estado, conforme
previsto na Lei Municipal n°339, de 1963.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de março de 2004.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: O imóvel que se pretende fazer reverter ao Município

de Esmeraldas,com área de 492m 2, foi doado ao Estado através da
Lei Municipal n°339, de 1963, com a cláusula de uso exclusivo para a
construção da cadeia pública. No local também funcionava o
destacamento de Polícia Militar. Como o prédio estava em péssimas
condições de conservação e de segurança, a cadeia e o

WN
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destacamento policial foram transferidos para outras acomodações.

A Prefeitura Municipal doou ao Estado outras áreas de terreno,
conforme as Leis Municipais n os 1.931, 1.932 e 1.933, de 2003, para
construção do fórum, do quartel da Polícia Militar e da delegacia de
polícia.

Não tendo mais a utilização a que se destinava anteriormente, de
acordo com a previsão legal, fica livre o terreno para que o Executivo
o faça reverter ao Município de Esmeraldas.

Pretende a Prefeitura Municipal de Esmeraldas construir, no imóvel
cuja reversão aqui se propõe e que fica ao lado do Cemitério
Municipal, uma capela onde o povo de Esmeraldas poderá velar seus
entes queridos.

Dessa forma, peço o apoio dos nobres colegas para a aprovação do
projeto.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.338/2004, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado

voto de congratulações com a comunidade do Município de Espinosa
pelo transcurso do 800 aniversário de sua emancipação político-
administrativa. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.339/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Espinosa pelo
aniversário de sua emancipação. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Gil Pereira. Anexe-se ao
Requerimento n° 2.338/2004, nos termos do §2 1 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N° 2.340/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Buritizeiro pelo
aniversário de sua emancipação.

N° 2.341/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Jaíba pelo
aniversário de sua emancipação.

N° 2.342/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Grão-Mogol
pelo aniversário de sua emancipação. (- Distribuídos à Comissão de



70
Assuntos Municipais.)

N° 2.343/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Três Marias
pelo aniversário de sua emancipação. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Doutor Viana. Anexe-se ao
Requerimento n° 2.234/2004, nos termos do §2 0 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N° 2.344/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Formoso pelo
aniversário de sua emancipação.

N° 2.345/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Lagoa Formosa
peloaniversário de sua emancipação.

N° 2.346/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Arinos pelo
aniversário de sua emancipação.

N° 2.347/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Bonfinópolis
peloaniversário de sua emancipação.

N° 2.348/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Buritis pelo
aniversário de sua emancipação.

N° 2.349/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Lagamar pelo
aniversário de sua emancipação.

N° 2.35012004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Guimarânia
peloaniversário de sua emancipação.

N° 2.351/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Guarda-Mor
pelo aniversário de sua emancipação. (- Distribuídos à Comissão de
Assuntos Municipais.)

N° 2.352/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Elói Mendes
pelotranscurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.353/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Formiga pelo
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transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.354/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Guaxupé
pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.355/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Cambuí pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.356/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Cambuquira
pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.357/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Candeias
pelotranscurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.358/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Carmo do
Rio Claro pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.359/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Caxambu
pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

P4° 2.360/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Cláudio pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.361/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando sela
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Cristais pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.362/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Cruzília pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.363/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Divinópolis
pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.364/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Alfenas pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.365/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Arcos pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotariano.
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N° 2.366/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Boa
Esperança pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.367/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Bom
Sucesso pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.368/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de São
Lourenço pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.36912004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de São Gonçalo
do Pará pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.37012004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Itanhandu
pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.371/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Lagoa da
Prata pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.372/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de ltaúna pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.373/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Itapecerica
pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.374/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Pouso Alegre
pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.375/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de São Gonçalo
do Sapucaí pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.376/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Três
Corações pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.37712004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de São Tiago
pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.378/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
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formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Poços de
Caldas pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.379/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Piumhi pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.380/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Pimenta pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.381/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Oliveira pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.382/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Monte Sião
pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.383/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Mateus Leme
pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.384/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Machado
pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.385/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Lavras pelo
transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.386/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Três Pontas
pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano.

N° 2.387/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Varginha
pelo transcurso do Dia Nacional do Rotariano. (- Distribuídos à
Comissão do Trabalho.)

N° 2.388/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o IBAMA pelo transcurso do
150 aniversário de sua fundação. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 2.389/2004, do Deputado Leonídio Bouças, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a CTBC Telecom pelo
transcurso de seu cinqüentenário. (- A Comissão de Transporte.)

N° 2.39012004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
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voto de congratulações com o Sr. Alvimar de Ávila por sua eleição
para o cargo de Presidente do Tribunal de Alçada. (- A Comissão de
Administração Pública.)

N° 2.391/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a revista "Encontro" pelo
transcurso do segundo aniversário de sua fundação. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 2.392/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a nova diretoria da Associação
dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais - ASPRA-
PM/BM. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N° 2.393/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a escola de samba Estação
Primeira de Mangueira pela brilhante exibição no desfile das escolas
de samba do Rio de Janeiro. (- A Comissão de Turismo.)

N° 2.394/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Paulo Duarte Lopes
Angélico pelo lançamento da obra "Sucedâneos da Jurisdição Oficial".
(- A Comissão de Educação.)

N° 2.395/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a nova diretoria da Associação
dos Magistrados Mineiros - AMAGIS. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo Moreira. Anexe-
se ao Requerimento n° 2.154/2004, nos termos do §2 0 do art. 173 do
Regimento Interno.)

No 2.39612004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao restaurante "Xico da Kafua"
pelo transcurso do 23° aniversário de sua fundação.

N° 2.397/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Minascentro pelo transcurso
do 230 aniversário de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão do
Turismo.)

N° 2.39812004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Associação Médica Regional de
Curvelo pelo transcurso do 51° aniversário de sua fundação. (- A
Comissão de Saúde.)

N° 2.39912004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
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formulada manifestação de aplauso à Rádio Universitária FUMEC
FM pelo transcurso do terceiro aniversário de sua fundação. (- A
Comissão de Transporte.)

N° 2.400/2004, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Herculano Anghinetti por
sua posse no cargo de Secretário do Turismo. (- Idêntica proposição
foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo Moreira.
Anexe-se ao Requerimento n°2.156/2004.)

N° 2.401/2004, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Herculano Anghinetti por sua posse
no cargo de Secretário do Turismo. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo Moreira. Anexe-
se ao Requerimento n°2.156/2004.)

Da Bancada do PMDB, solicitando seja realizado seminário sobre a
reforma do Judiciário. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado
Célio Moreira e outros e da Comissão de Direitos Humanos.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais, do Trabalho, de Segurança Pública, de
Administração Pública, de Transporte e de Política Agropecuária e dos
Deputados Rogério Correia (2), Chico Simões, Leonardo Moreira e Gil
Pereira.

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

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, alimentávamos a
esperança de que, ao retomarmos os trabalhos da Assembléia
Legislativa neste ano, pudéssemos mudar os encaminhamentos, os
discursos e partir para uma agenda extremamente positiva nesta
Casa. Mas fatos ocorridos no recesso parlamentar nos remetem ainda
à mesma discussão que travamos aqui durante todo o ano passado.

O primeiro fato que chamou nossa atenção foi que, em meados do
ano passado, a estratégia eleitoral do PT era eleger Prefeitos nos 300
maiores colégios eleitorais do País, nos grandes municípios.

Até aí, é extremamente natural a estratégia do partido. Mas ao
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depararmos, no início do ano, com o noticiário de que o programa
Fome Zero seria direcionado apenas para os grandes municípios do
País, também os de Minas Gerais, evidentemente ficou clara a
intenção do PT de utilizar os recursos do Fome Zero na esteira de seu
projeto político-eleitoral.

Trata-se de um fator extremamente grave. Embora se reconheçam
os problemas dos grandes municípios - que merecem, sim, a atenção
desse programa -, não é menos importante observar que os pequenos
municípios do nosso País, e de Minas Gerais, devem também estar na
rota dos investimentos do Governo Federal.

E grave a posição do Governo no momento em que direciona
exclusivamente para os grandes centros o programa Fome Zero. Não
é possível que o Ministro mineiro Patrus Ananias deixe os pequenos
municípios fora dos investimentos do programa. Temos o
Jequitinhonha, o Mucuri, onde, aliás, é votado, mas também o
Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba, no Sul de Minas, que, embora
sejam regiões pouco mais favorecidas, e nós as conhecemos bem,
podemos afirmar que possuem também bolsões de miséria.
Esperamos que o Ministro Patrus Ananias olhe também os pequenos
municípios de Minas Gerais e do Brasil.

No início desta semana, vimos no Congresso Nacional,
especialmente no Governo Federal, um fato que chama a atenção e
coloca o País em vigília. Vimos que vários Senadores, inclusive do
PT, assinaram pedido de instalação de CPI para investigar os bingos
no País. No entanto, agora vimos que os Senadores do PT pretendem
retirar essas assinaturas.

Isso corresponde ao PT rasgar a sua história. Não é possível usar
como justificativa o fato de ter sido editada uma medida provisória
acabando com os bingos. Na verdade, a edição dessa medida
provisória nos remete, com mais rigor, à necessidade de investigação
ampla e profunda dessa atividade. Se não fosse preciso investigar
essa área, por certo o Governo Federal não teria editado medida
provisória.

Abafar uma CPI é muito grave. Mas, no caso, uma CPI já criada,
com as assinaturas necessárias para sua instalação, e o PT recuar e
trabalhar com a força da máquina federal para abafar essa CPI, isso
jamais seria imaginado pelos brasileiros. Além de rasgar a sua
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história, o PT age com enorme descaramento, na medida em que
busca abafar essa investigação.

Sr. Presidente, estamos diante do maior escândalo da história da
República. Primeiro, o Sr. Waldomiro era o principal assessor do
principal Ministro do Governo Federal. E importante dizer que o Sr.
Waldomiro, ao contrário do Sr. PC, que protagonizou outro grande
escândalo da República, estava encastelado num gabinete no Palácio
do Planalto. E uma situação extremamente grave.

Disseram que os fatos ocorridos foram anteriores ao atual Governo.
Se essa lógica prevalecesse, poderíamos dizer que o Fernandinho
Beira-Mar não cometeu também nenhum crime durante o atual
Governo e, portanto, poderia ser assessor dos Ministros do Governo
Federal.

Aqui, na Assembléia Legislativa, para contratar-se um funcionário,
há necessidade da ficha criminal dele.

Não é possível que o Governo Federal, que tem a Agência Brasileira
de Informações - ABIN -, não pudesse investigar o Sr. Waidomiro
antes de colocá-lo no Palácio do Planalto. Aliás, diz-se que o Ministro
José Dirceu o contratou exatamente por conhecê-lo muito bem. Isso
não ocorreu com o José Vicente Brizola, filho do ex-Governador
Leonel Brizola, que não operou com tanta eficiência na campanha do
PT e está desempregado. O Sr. Waldomiro, pela competência, pela
forma ágil e dinâmica com que arrecadou recursos, foi encastelado no
Palácio do Planalto.

Destaco que o Ministro José Dirceu já morou com o Sr. Waldomiro e
conhecia suas ações. No 'Jornal Nacional", da Rede Globo, vimos o
próprio Sr. Waldomiro dizer que, pessoalmente, pegou dinheiro de
atividades ilícitas, clandestinas e ilegais para a campanha do Sr.
Geraldo Magela, então candidato do PT ao Governo do Distrito
Federal. Se a campanha tivesse sido vitoriosa, teríamos um
Governador refém de atividades ilícitas, ilegais e criminosas, portanto
um Governo refém do crime.

A investigação tem que ser profunda, pois quem pode dissociar as
campanhas do Presidente Lula e do Sr. Geraldo Magela? E evidente
que são casadas e que os recursos foram utilizados igualmente em
ambas. Indiretamente, há dinheiro ilegal na campanha do Presidente
da República. A investigação precisa se aprofundar. Se for provado
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que houve recursos provenientes de atividades clandestinas, ilegais
e ilícitas na campanha do Presidente, teremos um Governo Federal
refém do crime, o que deixa a Nação brasileira sob risco. As
investigações devem caminhar, não obstante o PT queira abafá-las,
usando a máquina, o rolo compressor do Governo. Não podemos
permitir que o Governo, representante do povo brasileiro, fique refém
do crime. Apenas uma ampla investigação salvará o PT, lavará a alma
do partido a fim de que tenha legitimidade para governar o País. Caso
contrário, a suspeita que recai hoje sobre o Presidente Lula, levantada
pelas palavras do principal assessor do seu principal Ministro no
"Jornal Nacional", da Rede Globo, na semana que antecedeu o
carnaval, permanecerá. Reafirmo que ele próprio admitiu ter,
pessoalmente, levado os recursos para a campanha do Sr. Geraldo
Magela.

As acusações são graves. Argumentar que o Ministro José Dirceu
desconhecia as atividades de seu assessor, Waldomiro Diniz, é
desejar que resgatemos a "velhinha de Taubaté", para que
acreditemos numa história escabrosa como essa: um homem que tem
mais de dez anos de relacionamento, trabalhou no Governo Cristovam
Buarque, assessorou o PT no Congresso Nacional, morou com o
Ministro José Dirceu e com o Presidente da Câmara, Deputado João
Paulo.... Não é possível que o Ministro José Dirceu desconhecesse a
forma com que o Sr. Waldomiro trabalhava.

Ressalto, ainda, o "modus operandi" do PT em muitos casos, entre
eles o do Prefeito de Santo André, um dos maiores escândalos
políticos do País, por causa do qual pessoas estão sendo mortas
simplesmente por conhecerem os fatos ocorridos.

Os gafanhotos em Roraima, a questão do lixo em São Paulo, as
loterias no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro vão mostrando ao
povo brasileiro a forma de o PT operar a máquina pública, não a favor
do público, mas a favor do partido, contrariamente aos interesses da
Nação.

No inicio da semana passada, fomos surpreendidos com a notícia
de que o PT queria fazer desagravo ao Ministro José Dirceu, queria
homenageá-lo por ter encastelado no Palácio do Planalto um homem
que, comprovadamente, havia corrompido e chantageado para
alimentar as campanhas do PT. E absolutamente inaceitável que o
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partido que hoje governa o nosso País pudesse participar de ato de
desagravo. Se o Ministro José Dirceu conhecia o Sr. Waidomiro, não
devia tê-lo colocado no Palácio do Planalto. Se não conhecia, menos
ainda.

Não é possível que a Agência Brasileira de Inteligência pudesse
aceitar alguém no Palácio do Planalto, no 4 0 andar, acima do
Presidente da República, que não fosse da estrita confiança do
Governo Federal ou do Ministro José Dirceu. E preciso pedir ao PT
que respeite a inteligência do povo brasileiro. Não é possível que o PT
queira impor essas desculpas esfarrapadas, alegando que o Ministro
José Dirceu não conhecia o Sr. Waldomiro Diniz e que os fatos foram
anteriores ao Governo do Presidente Lula; por isso, há necessidade
de se fazer forte e vigorosa investigação sobre esse caso, para que o
povo brasileiro possa tirar as dúvidas que sobrecarregam as nossas
mentes.

O PT, que já disse ser dono da moral e da ética neste País, quer
agora o monopólio da inteligência, achando que o povo brasileiro não
está percebendo essa jogada de querer abafar CPls, utilizando a força
da máquina do Governo Federal e deixando o povo nessa enorme
expectativa e, pior ainda, nessa dúvida. Será mortal para o PT a
dúvida que hoje está na cabeça de cada brasileiro, de cada
trabalhador que apostou no Presidente Lula. Se não houver apuração
rigorosa, profunda, por certo o povo brasileiro jamais perdoará o PT.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Nobre Deputado Zé
Maia, gostaria de relembrar aqui que, ontem, o Senador Almeida Lima
tentou criar outro tato para que, no Congresso Nacional, o Governo
fosse desmoralizado. Relatou nada mais que os fatos que a imprensa
já havia divulgado. No Congresso, esse assunto praticamente foi
encerrado, mas está continuando em Minas Gerais, por meio de V.
Exa. e dos Deputados do PSDB, que são da Oposição. Esse é o papel
da Oposição em uma democracia: apresentar fatos, fazer denúncias.
No entanto, quem primeiramente solicitou e exigiu apuração rigorosa
foi o Presidente Lula. V. Exa. pode ter certeza de que o povo brasileiro
confia e continuará confiando no Governo Lula, pois conhece a sua
história, sua trajetória e o compromisso que tem com os
trabalhadores. Quero de público dizer, de cabeça erguida, que o
nosso companheiro José Dirceu, Ministro do Governo Lula, não tem
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nada a temer. Como todos nós, também quer que essas apurações
sejam feitas. Que isso fique registrado nesta Casa, e que aqueles que
nos assistem por meio da TV Assembléia possam continuar seus
trabalhos com tranqüilidade neste ano, não apenas os petistas, mas
todo o povo mineiro, porque, de fato, esse Governo tem compromisso
com o povo, com a Nação brasileira. Orgulhamo-nos desse Governo.
Muito obrigada.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Fico
boquiaberto também, telespectadores da TV Assembléia e
companheiros que nos acompanham das galerias. V. Exa. faz, e, hoje,
escuto Deputado do PT colocar dessa maneira. Não aconteceu mais
nada. Acho que o PT é o partido mais competente que existe.

O Deputado Zé Maia - Gostaria que o telespectador, o meu eleitor, o
povo brasileiro imaginasse como estaria o PT hoje se acontecesse
isso no Governo Fernando Henrique Cardoso. Será que não
aconteceu nada de errado? Gostaria de saber como fica o PT. O
excesso de pinga que o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva está bebendo.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
• Deputado Irani Barbosa* - Em primeiro lugar, gostaria de elogiar a

FIEMG pelo maravilhoso carnaval que ela proporcionou aos mineiros.
Agradeço à FIEMG pelo fato de vários Deputados desta Casa terem

sido convidados para participar do brilhante camarote. Creio que a
grande maioria tenha sido convidada, mas poucos Deputados e seus
familiares estiveram presentes. Tivemos a oportunidade de ir ao Hotel
Sheraton, onde se reuniram os convidados, porém estava em outro
hotel, no centro do Rio de Janeiro.

Não poderia deixar de agradecer o convite ao Deputado Alberto
Pinto Coelho e ao Dr. Robson, Presidente da FIEMG. E uma grande
mídia para o evento da Estrada Real, que pode contemplar Minas com
uma grande parcela de turismo, mas, para isso, é preciso tapar os
buracos das estradas ou pelo menos inaugurar vôos diferentes, pois o
turista não consegue chegar nem sair.

O que me traz à tribuna é assunto relativo à COPASA. Não
exageraria como o Deputado Jayro Lessa, bem consubstanciado e
fundamentado em suas críticas ao Presidente da COPASA acerca do
desvio de alguns reais. Digo isso até porque é um grande colaborador
para Minas Gerais, uma vez que o salário que recebe não dá nem
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para pagar o hotel onde fica hospedado em nosso Estado. Portanto,
trata-se de grande colaborador, homem espírito público. Já mostrou
isso na FUNASA e agora o está mostrando na COPASA. Alguém que
ganha menos do que gasta só pode estar dedicado à causa pública.
Temos de acreditar nessas pessoas de bem.

Há cerca de oito anos, foi assinado um convênio entre a COPASA e
o Município de Betim, que me parece ter sido de R$54.000.000,00.
Com Ipatinga, foi aproximadamente o mesmo montante. Mais uma vez
Betim foi contemplada pela COPASA nos últimos dias, e a cidade de
Contagem foi a grande beneficiária com os acordos de investimentos
em avenidas sanitárias. Apesar da boa-vontade do Governador Aécio
Neves, do Dr. Danilo de Castro e da Dra. Andréia, que preside o
SERVAS, parece que a COPASA tem o seu "Dirceu", que manda
sozinho, não ouvindo a ordem de ninguém. Não discutirei, pois o
homem busca o dinheiro, aplica-o como bem entende e está
conseguindo grandes investimentos para Minas Gerais.

Mas, veja bem, Sr. Presidente, Ribeirão das Neves tem quase 30
anos de convênio com a COPASA, e apenas 40% de suas vias são
atendidas por esgoto e 80%, com água potável. Entretanto, em
contrapartida, 100% de seus córregos estão poluídos por essa
empresa.

Tínhamos lá um promotor do meio ambiente que se preocupava em
achacar os donos de loteamento, mas que nunca se preocupou com a
poluição dos córregos da cidade. Nunca vimos um órgão ambiental
preocupado com isso. O município era o maior produtor de
hortigranjeiros da região metropolitana, mas hoje não deve produzir
nem um pé de alface, pois toda sua água está contaminada.

A única coisa que levam para Ribeirão das Neves é presídio. Agora
me parece que querem levar para lá mais oito. Não levam indústrias,
do que precisamos para gerar empregos. Os cidadãos pagam preços
escorchantes para chegar a Belo Horizonte de ônibus. Continua o
patrocínio, dentro do DER, da malfadada máf ia do transporte em
Minas Gerais, pois nunca existiu concorrência para o transporte
intermunicipal nem para o interestadual neste Estado.

Não podemos entender como um Governo que quer ajudar o
município de menor receita 'per capita" de Minas Gerais pode
continuar com seus subordinados determinados a não obedecer às

rÀ



82
ordens do chefe. Governador Aécio Neves, o senhor tem de colocar
ordem na casa! Se o senhor manda no Governo de Minas, em um
órgão tenho certeza de que não manda: a COPASA, que não está à
deriva por causa do Dr. Marcos, pessoa conceituada, homem doador
de dinheiro para a causa pública, pois o dinheiro que ganha no órgão
não dá para se manter em Minas.

Não entendo por que o Município de Ribeirão das Neves tem de
participar com parcela das obras que serão executadas pela
COPASA, uma vez que Betim, Contagem e Ipatinga - grande
beneficiária, apesar de ser uma das grandes receitas do Estado - não
tiveram de fazer o mesmo. Por que Ribeirão das Neves?

Lá, só aparece vagabundo para defender bandido, Juiz ladrão,
quadrilha organizada com carteira de autoridade. Por que isso
acontece? Por que não conseguimos levar indústrias para Ribeirão
das Neves? Porque não há estradas, ruas, água, esgoto e distrito
industrial.

A Secretaria de Interior de Justiça tem lá 2.000ha para criar vagas
para alguns apaniguados e bandidos. Aquelas penitenciárias são o
único lugar onde florescem bandidos. Muitas vezes, o indivíduo não é
bandido. Vai para lá por crime passional e vira bandido porque não
consegue sair. Colocam-no em liberdade vigiada, mas não pode sair
para trabalhar porque não consegue pagar a condução. Não encontra
emprego na cidade. Entretanto, cada vez mais, mandam bandidos
para Ribeirão das Neves.

Faço um apelo desta tribuna ao Governador Aécio Neves. Se ele
tem o controle de todo o Estado, deve enviar seus dedinhos dentro da
COPASA e assumir o controle da empresa, pois ela não pode ficar
nas mãos de um cidadão de quem não conseguimos entender para o
que está e por que está em Minas Gerais.

Ribeirão das Neves é a cidade de menor receita "per capita" do
Estado. Já não sou candidato. Já declarei isso da tribuna. Já não
quero isso, pois a política hoje está ficando própria para os
"waldomiros" e "dirceus" da vida, pessoas com caras de honradas,
mas com suas bases podres, como aquele edifício Palace, que Sérgio
Naya construiu no Rio de Janeiro. A política está ficando desse jeito.

O povo está ficando sem esperança, e eu cada vez mais indignado
com a situação.
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Há corrupção na justiça. Não entendemos por que o Tribunal de

Justiça mantém um Juiz bandido em Ribeirão das Neves. Mas
retiraram os Promotores de lá. O Ministério Público acionou o
"desconfiômetro" e retirou os dois bandidos, mas o bandido Juiz
permaneceu na cidade. Nunca vi um Promotor averiguar se a
COPASA polui os córregos, causando um prejuízo gigantesco para
aquela cidade. Nunca vi nenhuma organização ambiental - nem o
IBAMA, nem a FEAM - verificar as condições em que a cidade se
encontra com relação à poluição. Há apenas 40% de esgoto, mas a
poluição está em 100% dos córregos da cidade.

Sr. Presidente, isso é de deixar qualquer cidadão, por mais pacato
que seja, indignado. Faço um apelo novamente ao Governador Aécio
Neves. Caso seja para trazer lobistas, vamos colocá-los por todos os
lados, como no Governo Lula, mas não na COPASA, que é um órgão
essencial para o desenvolvimento de Minas Gerais. Não vamos fazer
isso com o saneamento, que evita doenças, as quais proliferam a
cada dia, principalmente nas cidades não assistidas.

Sr. Presidente, esse é o apelo que faço nesta Assembléia. Muito
obrigado.

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

cidadãos que nos honram com sua presença, imprensa e todos os
que nos acompanham pela TV Assembléia, tratarei de um outro tema
desta tribuna; mas, atento ao pronunciamento do Deputado Irani
Barbosa, digo que, sem dúvida, Ribeirão das Neves merece de todos
nós a melhor das atenções. Com certeza, contará com a atenção do
nosso Governador, que sempre foi muito querido e respeitado em toda
aquela grande região.

A COPASA, empresa que orgulha todos os mineiros, tem um
Presidente que tive a satisfação de conhecer tão logo aqui chegou e
com o qual já mantinha contato, quando Presidente da FUNASA,
ocasião em que eu respondia como Prefeito de Divinópolis. Nessa
época, pudemos viabilizar alguns convênios para a área de
saneamento dessa cidade, com o apoio do então Deputado Aécio
Neves. Minas Gerais ganhou e ganha muito com a presença desse
brilhante homem público e administrador. Tenho testemunhado o
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empenho e a seriedade com que tem se dedicado aos trabalhos da
COPASA; no entanto, é perfeitamente possível que algo tenha de ser
revisto com relação a Ribeirão das Neves.

Já estive na COPASA por mais de uma vez, buscando melhor
condição de atendimento para este ou aquele município.
Recentemente fomos buscar apoio para o saneamento básico e o
tratamento da totalidade do esgoto em Bom Despacho. Há poucos
dias, estive com o Prefeito Vilmar Filho, pedindo melhorias para Santo
Antônio do Monte, sem falar em nossa querida Divinópolis, onde muito
ainda tem de ser realizado na área do saneamento, tanto de água
tratada, quanto de esgoto.

E sempre bom podermos manter um diálogo com a COPASA.
Ressalto que, nesta administração pública, tenho observado dois
fatores fundamentais: a seriedade na condução do que é público,
aliada, naturalmente, à competência para fazê-lo, e a capacidade de
dialogar, porque se pressupõe que, para tratar do que é público, deva
haver o entendimento de todos; contudo, não pode ser algo acéfalo,
em que todos palpitam, mas todos devem ser ouvidos. Tenho
encontrado esse diálogo e, ao mesmo tempo, uma direção firme e
competente. Isso é fundamental, sob pena de vermos a COPASA
enveredar por outro caminho, sem querer criticar o Governo anterior.
A COPASA possui uma história brilhante em Minas Gerais, pois levou
o saneamento a várias cidades, sendo considerada uma empresa
lucrativa e superavitária do Estado; porém, já no último ano do
Governo anterior, proporcionou um enorme prejuízo e caminhava para
a absoluta falência. A conseqüência disso seria o prejuízo da
qualidade de vida de todos os mineiros.

Portanto, requeria pulso firme, direção clara e principalmente
austeridade na condução de sua gestão financeira e administrativa.

Também venho a esta tribuna para tratar de um assunto que tem
afligido as pessoas das áreas de autopeças e de farmácia em Minas
Gerais. Fui procurado por lideranças do interior, representantes da
FIEMG, da Federação do Comércio e do sindicato de autopeças. No
primeiro momento, percebi que, além de aflição, havia desinformação.
Alguns não entendiam o que o Governo estava propondo com o
Decreto n° 43.724, publicado no final do ano passado, que estabelece
a cobrança de ICMS por substituição, ou seja, o imposto na aquisição
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da mercadoria. Assim, o lojista não paga imposto no momento da
venda. Alguns entenderam errado, porque achavam que o pagariam
na hora da compra e da venda. Outros entenderam que aquilo era
uma arbitrariedade e não possuía fundamentação legal, mas a maioria
compreendeu que a proposta poderia alavancar os segmentos
farmacêutico e de autopeças no Estado, tirando-os da concorrência
predatória que hoje sofrem, efetivada por São Paulo e Goiás. Por que
tirar a concorrência predatória? Porque as empresas mineiras, ao
pagarem o imposto na hora da venda, estavam sujeitas a determinado
volume de custo. Distribuidoras desses outros Estados começaram a
trazer o produto direto para oficinas, empresas de transporte e de
ônibus, grandes garagens, enfim, roubavam o mercado das
autopeças. Da mesma forma, as distribuidoras mineiras de produtos
farmacêuticos perdiam capacidade competitiva frente às empresas
que se instalavam em Goiás com grandes incentivos fiscais. Portanto,
ao estudarmos a matéria, tivemos a grata satisfação de verificar que
todos os que analisaram a proposta do Secretário Fuad, feita em
nome do Governador Aécio Neves, concluíram que ela não era boa
apenas para Minas Gerais, na condição de Estado arrecadador. Era e
é boa para as empresas mineiras, que podem ser mais competitivas e
sair dessa concorrência predatória com as empresas paulistas e
goianas - que têm incentivos fiscais e entram aqui sem pagar
impostos, tirando clientes do nosso mercado. Ainda assim, havia
problemas a serem superados. Após a exposição das dificuldades
pelos interessados, marquei uma audiência com o Secretário Fuad,
que nos recebeu na sexta-feira que antecedeu o carnaval.
Conseguimos o encontro em tempo recorde, porque lhe dissemos que
o problema era sério e atingia vários empresários mineiros, que teriam
de pagar o ICMS sobre os seus estoques já em abril próximo.
Portanto, o prazo estava terminando, e os interessados não sabiam
como isso iria funcionar. O Secretário nos recebeu, juntamente com
12 representantes de sindicatos e federações, além de empresários.
Levamos três reivindicações pontuais. A primeira propunha que o
Estado estabelecesse com clareza a isonomia, ou seja, a distribuidora
de autopeça autorizada não poderia levar vantagem em termos
competitivos com a distribuidora não credenciada de uma montadora.
Hoje, são maioria, ou seja, são as autopeças existentes em todas as
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cidades que vendem produtos para todas as marcas de carro, mas
que não são peças necessariamente ligadas às montadoras. Algumas
vendem produtos autorizados e similares. Então, havia dúvida se as
concessionárias ligadas às montadoras receberiam privilégios. A lei
dava essa impressão, o que significava tirar do mercado milhares de
pequenos empresários.

O Secretário foi positivo, dando-nos 100% de certeza de que não
admitirá, em hipótese alguma, qualquer discriminação. Disse que a
taxação será feita dentro do princípio da isonomia.

Segunda preocupação: o prazo estava curto. Passar a pagar na
compra significa ter que pagar imposto também sobre o estoque
existente, e o prazo para essa mudança era muito curto. Isso trazia
muita preocupação, porque a maioria dessas empresas são pequenas
ou microempresas. Fizemos o Secretário compreender essa situação.
Ele aceitou nosso pedido e prorrogou o prazo para o pagamento do
início de abril para o final de julho. Houve um ganho de prazo para o
pagamento à vista. Mas ainda assim esse prazo continuava pequeno,
porque alguns, que porventura tivessem um estoque maior, teriam que
desembolsar um valor significativo, sem vender toda a mercadoria de
uma vez. Conseguimos sensibilizar o Secretário para que também
parcelasse o pagamento do imposto sobre o estoque em até 18
meses.

Além disso, conseguimos uma terceira reivindicação importante.
Com relação aos estoques de produtos farmacológicos, os
empresários negociam com os laboratórios que, em caso de
vencimento de prazo de medicamentos ou em caso de saída de linha,
trocam o produto com o laboratório, variando um pouco de fornecedor
para fornecedor. Mas, no caso das autopeças, existe o problema
daquela mercadoria que vira sucata. As casas de autopeças não têm
como devolver aquele produto que saiu literalmente de linha, que está
em desuso, que está com defeito, acabam ficando com um estoque
obsoleto e imprestável. Os empresários alegaram que não seria justo
pagar imposto sobre esse estoque. E mais uma vez encontramos, na
assessoria do Secretário, por meio do Dr. Eduardo, extremamente
atencioso, uma alternativa no próprio regulamento: aquele que tiver
um estoque obsoleto, que não será vendido, terá um mecanismo legal
de dar baixa nesse estoque sem recolher o imposto substituído.
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Portanto, trago notícias alvissareiras que mostram um Governo

que dialoga. A Secretaria da Fazenda, que sempre teve a pecha de
ser intransigente, se dispõe inteiramente a atender às reivindicações
do setor atingido pela mudança. E um fato inédito. Tive a oportunidade
de ver, nas mãos do Secretário Fuad, dezenas de cartões de
representantes de entidades, de lojas de autopeças, de empresas de
medicamentos, de distribuidoras que, no afã de levar sua sugestão ou
debater o assunto, já haviam sido recebidas pelo próprio Secretário ou
pela sua assessoria. Volto a dizer que as pessoas que nos
procuraram foram unânimes em dizer que essa mudança é boa para
Minas Gerais e para o segmento, porque evita a concorrência desleal.
Assim, o Estado de Minas Gerais encontra um novo tempo, um
Governador que quer fazer a coisa certa, com austeridade, sem
perseguição, com critérios. Sem aumentar imposto, mudando o
mecanismo de cobrança, cria uma possibilidade de nosso empresário
ser mais bem sucedido e de o próprio Estado ter uma arrecadação
maior. Iniciativas como essa têm que ser louvadas. Não podemos
mais aumentar impostos e também não podemos nos sujeitar à
concorrência predatória dos outros Estados. Temos que colocar um
freio nisso. Minas Gerais não pode depender, eternamente, de
comprar produtos de São Paulo, de gerar empregos e impostos para
os Estados vizinhos. Não há nenhuma xenofobia, nenhum
preconceito, até porque somos todos brasileiros e queremos o
desenvolvimento do nosso País. Mas nós, mineiros, temos que
promover o desenvolvimento de Minas Gerais. Para isso,
precisávamos de um homem com a visão e a decisão do Governador
Aécio Neves, que, com autoridade, mas sem autoritarismo, e com
seriedade possa fazer com que Minas Gerais se imponha no cenário
nacional, tomando as decisões corajosas que precisam ser tomadas,
mesmo que incompreendidas num primeiro momento.

Mudar é sempre difícil; entretanto, caso ocorra com seriedade, os
resultados beneficiam todos. Vejo com otimismo as mudanças que o
Secretário Fuad, com a orientação do Governador Aécio Neves, traz
para Minas Gerais, para que a empresa mineira seja mais competitiva
e o setor de autopeças volte a crescer. Em Belo Horizonte, as redes
de autopeças, como a Zinho e a Silva, cresciam, prosperavam e
geravam centenas de empregos, no entanto desapareceram.



88
Atualmente, as distribuidoras de São Paulo vendem peças em
Minas sem pagar um centavo de imposto nem gerar emprego. O
mesmo ocorreu com o setor de produtos farmacêuticos. As
distribuidoras instaladas no Estado e os comerciantes mineiros
perderam espaço, pois não conseguiam atender a grandes
compradores, hospitais, clínicas e laboratórios. O distribuidor do
produto de Goiás, por exemplo, não pagava um único centavo de
imposto, e, além disso, não havia controle na fronteira.

Nosso Governador diz que quer governar para os mineiros, em
harmonia com o Brasil, haja vista o bom diálogo com o Presidente
Lula, o que é extremamente positivo para o Estado. Precisamos
governar para os mineiros para que Minas volte a crescer e a gerar
emprego. O Secretário Fuad e sua equipe estão de parabéns. Estou
agradecido por ter levado as reivindicações do setor e ter encontrado
boa acolhida. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, fui instado a inscrever-me hoje para, mais uma vez, tocar
no assunto nacional que envolve o Sr. Waldomiro Diniz. Fi-lo não para
responder a provocações, já que o vento as leva. V. Exa. assistiu a
algumas delas, de tamanha gravidade e inutilidade, para as quais o
parlamento deveria fechar os ouvidos, e fez bem ao cortar uma delas.

Quero discutir essa questão com seriedade. Apesar de realizarmos
debates com opiniões divergentes, foram proveitosos. Respeito as
opiniões, embora não concordantes, dos Deputados Miguel Martini,
Mauro Lobo, Ermano Batista, pois procuram fazer análises úteis. Mas
provocações com o intuito de passar uma borracha no passado,
fazendo-se de vestais, são inaceitáveis. Dizer por exemplo que se
trata de um dos maiores escândalos, que houve até a retirada de
assinatura de CPI, fato jamais visto no Brasil, é fingir que se esqueceu
do passado, que isso nunca ocorreu.

Não é essa a discussão em que gostaria de participar.
Esse tipo de provocação levou, ontem, a Oposição a perder espaço,

pelo menos um setor dela, não o conjunto, o qual está com uma visão
golpista e revanchista. Acharam que tirariam proveito em esquentar
notícias antigas e aproveitar os holofotes, no entanto acabaram dando
um "show" no Congresso Nacional, invertendo o objetivo da própria
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Oposição.

Há pessoas, aliás, como está no "site" do PC do B, Deputada Jã
Moraes, dizendo que a denúncia, sem base, do Senador "Darlene"
constrangeu a Oposição. E verdade. Aqui também existem alguns
Deputados que correm o risco, se não tomarem cuidado, de virarem
"Deputados Darlenes". O Senador quis tanto aparecer, anunciou tanto,
mas nada comprovou, nada fez, nada demonstrou contra José Dirceu;
aliás, até agora, nada foi demonstrado.

O caso Waldomiro merece resposta. O Presidente Lula,
imediatamente depois das denúncias, além da demissão, nomeou
uma comissão da Polícia Federal, juntamente com o Ministério Público
Federal, para acompanhar o caso, que terá a resposta devida.

O que é dito, na fita, insinuando-se que Waldomiro iria modificar
licitação para dar ganho de causa a uma empresa, é grave. E preciso
saber, aliás, na Loteria do Estado do Rio de Janeiro, se aquilo foi
modificado e se ele lucrou com o fato ilícito ali demonstrado. Isso
precisa ser apurado. Há CPI no Rio de Janeiro, além do Governo
Federal ter nomeado comissões para esse fim, a qual verificará,
evidentemente, todo o caso.

Portanto, é preciso ter cuidado para saber até onde vamos com
alguns tipos de insinuações.

O jornal "Estado de Minas", por exemplo, nesta semana, publicou
uma matéria, com o título "Ligações perigosas", insinuando que o
contrato com a GTech foi ilegal. Quem lê a matéria percebe que não
havia conclusão quanto à ilegalidade. O próprio Procurador disse que
o contrato sem licitação é uma possibilidade, mas que ele não tinha a
certeza de que aquilo devia ser feito sempre, se era o caso ou não de
se fazer, ainda estava em estudo. O contrato com a GTech era, no
entanto, de 1997, ainda no primeiro ano do Governo Fernando
Henrique. A matéria insinuava que o contrato era ilegal e que havia
sido assinado agora. Ora, o contrato era de 1997, portanto no primeiro
ano do Governo FHC. E evidente que é um contrato que tem que ser
revisto, deve analisar-se se havia ou não ilegalidade. Como disse, o
próprio Ministério Público e o Tribunal de Contas não chegaram à
conclusão de que havia ilegalidade - está ainda em estudo -, mas a
imprensa, a que tem uma linha de oposição ao Governo, prefere tirar
outras conclusões, mesmo que as pretensas ilegalidades não sejam
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do nosso Governo, e sim do Governo passado.

Portanto, acho que essas questões têm-se tornado mais claras
agora, tirando o tom jocoso, as brincadeiras e as provocações. O
debate tem-se colocado no devido lugar. Em breve essas questões
serão, portanto, respondidas para a sociedade de maneira séria.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Deputado, V. Exa. me
permite um aparte?

O Deputado Rogério Correia* - Não lhe concederei o aparte neste
assunto porque V. Exa. o tem tratado de forma jocosa, tem feito
brincadeira e não tem levado a sério uma discussão como essa.
Tenho todo o respeito por V. Exa., mas, como disse, neste caso, V.
Exa. tem sido desrespeitoso e não tem tratado com seriedade o
assunto. Se quiser usar o tempo posterior ao meu, que o faça, mas no
meu, neste assunto, não lhe concederei. Espero que V. Exa.
compreenda, porque realmente o que V. Exa. tem feito são
brincadeiras desrespeitosas que, no meu entendimento, em nada
ajudam o parlamento. Peço, portanto, a V. Exa. que faça as suas
observações em outra oportunidade, pois estou fazendo uma
discussão séria, respeitando, inclusive, opiniões distintas. Neste
momento, não pode ser de interesse geral tentar desestabilizar o País,
atrapalhá-lo apenas por motivos revanchistas. Isso não ajuda em nada
e precisa, portanto, ser combatido dessa forma.

Todos queremos, e o Partido dos Trabalhadores é o que mais quer,
que esse assunto seja completamente esclarecido, que esse Sr.
Waldomiro seja punido, assim como todos os envolvidos na denúncia.
Essa é a postura que o Partido dos Trabalhadores vem tendo e que
certamente cobraremos de todos até o final, o que não significa que,
para isso, tenha que haver uma CPI no Congresso Nacional.
Discordamos dessa tese, pois não achamos que essa é a melhor
forma de se fazer a apuração do caso, em razão de não haver fato
que envolva este Governo nessas questões.

Essa é a defesa que fazemos de outra linha de apuração, com o
objetivo de preservar a ética nos debates sobre esse assunto, que tem
sido amplamente discutido. A sociedade será esclarecida, e o País
voltará à normalidade.

Em 2003 o Governo demonstrou bastante cautela quanto à
estabilidade econômica do País. Isso era necessário, porque o quadro



91
era muito grave. Durante a campanha eleitoral, José Serra,
candidato derrotado, levantou a hipótese de que teríamos um caos
econômico e social se Lula vencesse as eleições, a exemplo da
Argentina e da Venezuela. Essa hipótese precisava ser combatida. O
Governo agiu de forma enérgica, a fim de garantir a estabilidade
econômica e social durante seu primeiro ano de mandato. Isso foi
conseguido. Reconhecemos que o País pagou um preço alto, como a
taxa de juros em 26,5v/o e recessão econômica, o que aumentou o
nível de desemprego. Mas tais medidas foram necessárias, porque o
Governo não tinha condições de romper com o capital financeiro
internacional e realizar mudanças no País. Optou por outra linha, que
julgo correta: iniciou mudanças na linha econômica, como a redução
da taxa de juros e a conseqüente retomada do crescimento
econômico.

Nos dois primeiros meses deste ano, o Governo, cuidadosamente,
manteve a taxa de juros, que deverá ser diminuída em breve. Não sei
se V. Exas. perceberam, mas o índice inflacionário de fevereiro baixou
expressivamente. Isso permite que o Governo diminua,
gradativamente, as taxas de juros, aproximando-as de um dígito. Além
disso, anunciou verbas para a construção civil para aquecer a
economia. A prioridade é o crescimento econômico.

Alcançaremos os nossos objetivos no segundo ano do Governo
Lula, como ocorreu no primeiro ano. O PT terá ótimas condições para
disputar as próximas eleições municipais. O partido e as idéias de
mudança terão oportunidade de crescer. Isso incomoda muito: alguns
setores da Oposição preferem travar o debate de outra forma. Tentam
atingir o coração do Governo, a fim de desestabilizá-lo. Não somos
um partido de anjos, não esperaremos que a Oposição faça carnaval,
estabelecendo CPIs para desestabilizar o País e desacreditar o
Governo. Faremos as investigações necessárias e lutaremos para que
o projeto de mudança dê certo. Essa é a questão fundamental. A
nossa economia precisa voltar a crescer, a fim de que o desemprego
seja combatido de forma eficaz e o Pais encontre o caminho do
desenvolvimento.

Desejamos discutir sobre isso. Até o momento nada ligou o fato
ocorrido no passado com o Sr. Waidomiro a erros do Governo atual,
que o levasse a influenciá-lo negativamente. Evidentemente, foi um
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erro mantê-lo no Governo. O Ministro José Dirceu sabe que esse
senhor prestou um desserviço. Porém, anteriormente não sabia,
porque, se soubesse, o Waldomiro não estaria lá. Dizem que essa fita
existia. Prestaram um desserviço em não mostrarem-na logo, pois se
assim o fizessem, esse senhor, antes de ser designado, estaria fora
do Governo. Esse seria um papel relevante que a Oposição poderia
prestar na ocasião.

Portanto, essas questões começam a ser esclarecidas. O Senador
Antônio Carlos Magalhães tem razão. Ontem o Senador "Darlene"
prestou um serviço não só ao PT mas também ao País, pois mostrou
que o tom jocoso e as brincadeiras para aparecer e desestabilizar o
Governo eram tão grandes que caiu no ridículo. Alguns Deputados
desta Casa por meio de suas brincadeiras jocosas, nada agradáveis,
que deveriam ser estirpadas do parlamento em vez de ser
fortalecidas, também nos ajudarão.

A Deputada Jô Moraes (em aparte) - Deputado Rogério Correia,
considero importantes os últimos 30 segundos, para que tenhamos
um visão de País e de defesa. Registro que nesta crise política que
vivemos, provocada de forma irresponsável por algumas figuras, o
Presidente Lula se embandeira com algo fundamental. Ele apresentou
ao responsável do FMI e ao Presidente Bush a necessidade e a
urgência de se alterarem os mecanismos e as condicionantes por
meio dos quais se realizam empréstimos aos países que deles
necessitam. Além disso, mostrou que é necessário que os gastos com
saneamento, construção civil e infra-estrutura não sejam considerados
para efeito de criação de superávit. Infelizmente, o tempo não nos
permite discutir isso. Considero ser fundamental compreendermos que
se inicia agora, diante de uma real crise política, novo esforço para
que o Brasil saia da estagnação econômica e volte ao
desenvolvimento.

O Deputado Rogério Correia* - Muito obrigado, Deputada Jã
Moraes.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira

Júnior
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Deputados e

telespectadores da TV Assembléia, pedi um aparte ao Deputado
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Rogério Correia, que disse não o ter concedido devido às minhas
ponderações jocosas e desrespeitosas. Gostaria de formular uma
pergunta ao Deputado Rogério Correia, que disporá do tempo que
desejar para a ela responder.

O contrato com a GTech do Brasil foi realizado no Governo
Fernando Henrique Cardoso. Para quem não sabe, a GTech é uma
empresa que gerencia todos os jogos da CEF. O contrato, que é de
mais de R$2.000.000.000,00, venceu no Governo do Sr. Fernando
Henrique Cardoso. A negociação para a renovação do contrato era
realizada entre a CEF e o Governo do ex-Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Não vou mostrar o que os jornais publicaram. Já
havia uma negociação quando a CEF pediu um desconto de 30% no
contrato. A GTech chegou a 28%. Os jornais já anunciaram isso, que
está sendo investigado.

O Governo FHC queria 30% de desconto. Todas as máquinas da
GTech já estavam instaladas, o equipamento já estava pago, e as
máquinas estavam apenas faturando. Quando alguém faz um jogo em
uma agência lotérica, o maquinário, o papel, todo o sistema não
pertence à CEF, e sim à GTech. Todos os jogos da Caixa são
gerenciados ali. Fernando Henrique queria 30%, conseguiu 28%.

O início do contrato deve ser investigado, assim como toda a
movimentação financeira dos jogos da CEF, os prêmios que não são
pagos, etc., pois vários prêmios sorteados não são vendidos, e muitos
ganhadores que perderam o bilhete não buscam o prêmio. Para onde
vai esse recurso?

O Governo FHC queria fazer uma licitação para um novo contrato
que estava vencendo, mas ao entrar Lula, a GTech conseguiu uma
renovação com adendo de 25 meses no contrato. Uma licitação deve
ser preparada com três, quatro, cinco meses. Mas o Governo Lula,
negociado pelo Waldomiro, renovou o contrato com um adendo de 25
meses! Nem no tempo da ditadura víamos um adendo desse tipo! Por
isso questionamos se já foram levantadas, desde aquela época,
irregularidades. Qual o porquê dessa renovação de 25 meses? Por
que foi dado um desconto somente de 15%, se já estava sendo
acertado um desconto de 28%? Vemos o PT colocar 25 meses em
uma renovação de contrato, e não três, quatro meses. Já se passou
2003, vai se passar este ano todo também, e mais um mês, e ainda
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poderá o Governo renovar por mais 25 meses, e virão eleições, e
isso vai passando.

Deputado Rogério Correia, é isto que gostaria que V. Exa.
esclarecesse: "por que, no tempo da ditadura, não víamos um contrato
ser prorrogado por todo esse tempo?".

Não estou nem considerando o fato que envolve o caso Waldomiro
no Governo do Rio de Janeiro, quando pegou o dinheiro, a propina.
Não estou indagando sobre a fita, sobre os Srs. Carlos Cachoeira e
Waldomiro no aeroporto - foi no novo aeroporto de Brasília, depois da
reforma. Estamos esperando a perícia da fita para vermos a data. Há
o pacote de dinheiro, que eles não conseguiram identificar e está
sendo investigado. E se foi no Governo Lula? Será pior.

Depois farei solicitação a esta Casa, porque o Governo Lula está
querendo acabar com todas as loterias estaduais do Brasil. Também
vou ler e passar para a imprensa um documento a respeito do
manifesto feito ontem, em Brasília, pela Associação Brasileira de
Loterias Estaduais. Temos uma loteria estadual com mais de 70 anos,
a qual não pode acabar. Vai passar tudo - até a fiscalização - para a
Caixa Econômica? O próprio Deputado Durval Angelo verificou, por
meio da CPI instalada aqui, que, quando era fiscalizado pela CEF, na
verdade não havia fiscalização. Durante o tempo em que funcionaram
os bingos em Belo Horizonte e em Minas Gerais, nenhum fiscal da
CEF veio aqui.

Quando fiz o projeto da estadualização dos bingos foi justamente
para ter um fiscal em cada bingo, identificando os ganhadores, os
jogadores, para verificar se havia "laranjas". Verificamos tudo isso,
nesta Casa, por intermédio de uma CPI. Foram presos 12
empresários. O Deputado Durval Angelo lembra que apenas três
deles eram de Minas Gerais e o restante de outros Estados.

O Deputado Chico Simões (em aparte) - Deputado Alencar, em
primeiro lugar, quem sou eu para entender de jogo tanto quanto V.
Exa entende. Não tenho o menor conhecimento.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Não tenho amigos como os
tem V. Exa., mas entendo um pouco de jogo.

O Deputado Chico Simões (em aparte) - V. Exa. não tem amigos,
mas é do meio.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Nunca me viram pedindo
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dinheiro para campanha, e graças a Deus não tenho amigo assim.

O Deputado Chico Simões (em aparte) - V. Exa. não precisa pedir,
porque vem voluntariamente.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Não vem de jeito nenhum.
Vou abrir minha conta, e V. Exa,. a sua.

O Deputado Chico Simões (em aparte) - Perfeitamente, na hora em
que V. Exa. quiser.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Se quiser, faremos isso
agora.

O Deputado Chico Simões (em aparte) - Esta discussão pode ser
interessante para nós dois, mas não o é para a sociedade, que
precisa discutir assunto de maior relevância. Em primeiro lugar, diante
de tantas acusações, dúvidas apresentadas por V. Exa. e pela
imprensa, dou nota 10 para Lula, por ter editado medida provisória
para parar com essa jogatina e, depois, botar ordem na Casa. Nota
10! Maravilha! Trata-se de "nego" de raça e coragem que quer
aprofundar e resolver o problema. Quando um negócio está muito
bagunçado, é preciso pará-lo para revê-lo. Por isso dou nota 10 para o
Lula, pois teve coragem. Temos de aplaudi-lo. Não só a sociedade e a
imprensa, mas também V. Exa., que bem entende do ramo, apontam
uma série de interrogações. Temos de bater palmas para o Lula.

Em segundo lugar, fico bobo, pois V. Exa. acompanha com muito
cuidado os jogos que acontecem no Brasil. Fernando Henrique
Cardoso manteve com a GTech alguns meses de convênios e anos
de contratos, mas só no último mês veio baixar em 30%, Deputado
Alencar.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - O contrato não pode ser
mexido antes, Deputado.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, que já havia conseguido
28%, nunca poderia paralisar o contrato, porque havia cláusulas e
multas. Para negociar-se novo contrato, ninguém aqui é bobo ou leigo,
é preciso terminar o existente. Por isso, a negociação deu-se nos
últimos três meses de Governo.

Eu, se Presidente da República, pararia tudo. Não se deve tentar
consertar a loteria estadual. O conserto deve vir por Brasília. Com
tranqüilidade, digo que fiquei boquiaberto com as notícias da
imprensa. Falei desse contrato de Minas Gerais aqui, há muito tempo.
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Todos os Deputados receberam, em abril do ano passado, carta
minha explicando, item por item, a renovação, o perdão da dívida e
tudo o que eu estava analisando naquele momento.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte)* - Gostaria, para colocar
ordem nos trabalhos, de alertar o Deputado Alencar da Silveira Júnior
- não se trata de afirmação minha, mas são boatos: dizem que os
bingos e a loteria estão sendo fechados porque o Governo Federal,
nesse interregno da proibição dos bingos no Brasil, teria recebido uma
proposta irrecusável de donos de cassinos de Las Vegas para
implantar três cassinos no Brasil. E a exigência deles seria de que
acabassem com todos os jogos existentes dentro do País, para que,
assim, sobrasse "dinheirinho" para a turma lá de fora.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2 a Parte (Ordem do Dia)
P Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres ) - Esgotada a hora

destinada a esta parte, a Presidência passa à 2 a Parte da reunião,
com a 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.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Administração Pública - aprovação, na ia Reunião Ordinária da 2
Sessão Legislativa Ordinária da 15  Legislatura, dos Requerimentos
n°s 2.154, 2.156 e 2.157/2004, do Deputado Leonardo Moreira,
2.203/2004, do Deputado Célio Moreira, e 2.260/2004, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva; de Assuntos Municipais - aprovação, na 2'
Reunião Ordinária da 2 Sessão Legislativa Ordinária da 15
Legislatura, dos Requerimentos n°s 2.15112004, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, 2.181/2004, do Deputado Márcio Passos, 2.184 a 2.198,
2.200 e 2.207 a 2.228/2004, da Deputada Cecília Ferramenta, 2.229 a
2.237, 2.239 e 2.241/2004, do Deputado Doutor Viana, 2.242 a
2.253/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 2.269/2004, do
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Deputado Chico Simões; de Política Agropecuária - aprovação, na
2° Reunião Ordinária da 2° Sessão Legislativa Ordinária da isa
Legislatura, do Projeto de Lei n° 1.204/2003, do Deputado Dilzon
Meio, e dos Requerimentos n°5 2.158 a 2.163/2004, da Comissão
Especial da Cafeicultura Mineira, e 2.204/2004, do Deputado
Domingos Sávio; de Segurança Pública - aprovação, na 2 Reunião
Ordinária da 2° Sessão Legislativa Ordinária da 15° Legislatura, dos
Requerimentos n

o
s 2.165/2004, da Comissão de Educação,

2.206/2004, da Deputada Lúcia Pacífico, 2.255, 2.257 e 2.258/2004,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 2.28112004, do Deputado Márcio
Passos; de Transporte - aprovação, na 21 Reunião Ordinária da 2°
Sessão Legislativa Ordinária da 15° Legislatura, dos Requerimentos
n

o
s 2.238/2004, do Deputado Doutor Viana, 2.256 e 2.268/2004, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2.271/2004, do Deputado Chico
Simões, 2.275 e 2.276/2004, do Deputado Célio Moreira; e do
Trabalho - aprovação, na 28 Reunião Ordinária da 2° Sessão
Legislativa Ordinária da isa Legislatura, dos Requerimentos n os 2.201
e 2.202/2004, do Deputado Célio Moreira, e 2.262/2004, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Rogério
Correia (2) - informando a constituição do Bloco PT-PCdoB, sua
indicação como Líder do Bloco PT-PCdoB e indicando as Deputadas
Maria Tereza Lara e Jô Moraes como Vice-Líderes do referido Bloco;
Chico Simões - informando sua indicação como Líder da Minoria;
Leonardo Moreira - informando sua indicação como Líder do PL; e Gil
Pereira - informando sua indicação como Líder do PP e indicando o
Deputado Dimas Fabiano para Vice-Líder do referido Partido; (Ciente.
Publique-se. Cópia às Comissões e às Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Célio Moreira e

outros, solicitando a realização de reunião especial para homenagear
a empresa Mascarenhas Barbosa Roscoe S.A. , por ocasião dos 70
anos de sua fundação. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos,

em que pleiteia seja encaminhado ofício ao Sr. Luiz Fernando
Valladão Nogueira, Presidente da Comissão de Ética da Ordem dos

rs



98
Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais - OAB-MG -, solicitando o
exame da documentação anexa. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.743/2003, do Deputado Luiz Fernando Faria, em
que solicita ao Diretor-Geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte
e Nordeste de Minas Gerais - IDENE - cópia de inteiro teor de todos
os contratos firmados pela referida entidade a partir da data de sua
instituição, ocorrida em 15/1/2002. 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° 1.746/2003, do Deputado Sebastião Helvécio, em
que solicita ao Presidente do BDMG discriminação do saldo disponível
do Programa Novo SOMMA, alusiva aos valores liberados para 36
municípios. 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° 1.793/2003, da Comissão de Meio Ambiente, em
que solicita ao Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM - que mantenha esta Comissão informada sobre o processo de
instalação do aterro sanitário do Município de Nova Serrana. 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° 1.793/2003 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 1.795/2003, da Comissão do Trabalho, em que
solicita aos Secretários do Planejamento e de Desenvolvimento Social
e Esportes o envio a esta Casa de relatórios contendo a situação atual
das unidades da extinta FEBEM. 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°
1.795/2003 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.
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Requerimento n° 2.299/2004, do Deputado Rogério Correia, em

que solicita 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. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta.
Em votação, o requerimento, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. ( -
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n°
2.299/2004 com a Emenda n° 1. Oficie-se.

Declaração de Voto
O Deputado Rogério Correia - Agradeço aos Deputados a

aprovação do requerimento, que, na verdade, representa o desejo
desta Casa. Ele diz respeito aos subtetos salariais, aprovados pelos
Deputados Federais, que se tenta colocar em prática no País. Na
Assembléia, V. Exa. já estabeleceu o valor do subteto, com base no
que o Supremo definiu como teto. Da mesma forma, agiu o
Governador do Estado, com base em projeto de lei aprovado nesta
Casa; a Prefeitura de Belo Horizonte e a Câmara Municipal agiram da
mesma forma.

Os Tribunais de Justiça e de Contas e o Ministério Público de Minas,
que deveriam dar exemplo de respeito àquilo que foi aprovado no
Congresso Nacional em relação ao subteto, não estabeleceram até
hoje qual o valor do subteto para o Poder Judiciário. Isso não é
estranho? Aliás, o MP deveria estar fiscalizando todos os Poderes, a
fim de verificar se estão obedecendo o que foi determinado pela
Constituição. Mas, ao contrário, estamos tendo de cobrar da Justiça o
respeito à lei. Parece brincadeira, Sr. Presidente. Por isso, teríamos
de aprovar este requerimento, chamando a atenção da Justiça de que
existe lei neste País. Muito obrigado.

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

150/2003, do Deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre fabricação
de medicamentos genéricos pela Fundação Ezequiel Dias - FUNED.A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Saúde
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Justiça, com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com a Subemenda n° 1,
que apresenta, à Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1, e com a Emenda
n° 2, que apresenta, ao Substitutivo n° 1. Em discussão, o projeto.
Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputadas e
Deputados, o Projeto de Lei n° 150/2003, do Deputado Carlos
Pimenta, dispõe sobre a fabricação de medicamentos genéricos pela
FUNED. O conteúdo desse importante projeto busca destinar 50% do
lucro líquido auferido pela Loteria Mineira à fabricação de
medicamentos genéricos pela FUNED. Tivemos a oportunidade de, na
fase de apresentação de emendas ao projeto, continuar os debates,
que a Assembléia e a sociedade mineira já realizam há algum tempo,
em especial a Comissão do Trabalho, a partir de requerimento
apresentado por mim e pela Deputada Marília Campos, em audiência
pública e eventos, sobre a polêmica destinação de verbas da Loteria
Mineira. Ao longo dos anos, acompanhamos, em Minas Gerais,
sucessivos decretos alterando as regras e as normas referentes à
destinação da receita líquida auferida pela Loteria Mineira. Mais que
isso, assistimos à efetiva inobservância, ou seja, ao não-cumprimento
dessas normas regulamentadoras dos repasses efetuados pela
Loteria Mineira.

Os decretos se sucederam, mas não foram cumpridos. A sociedade
brasileira está discutindo a questão dos jogos, das loterias, dos
bingos, guardadas as especificidades e as diferenças. O montante
auferido pela Loteria Mineira diz respeito a concurso de prognóstico.
Discutirei o conteúdo do projeto e tentarei buscar uma espécie de
consolidação e síntese dos debates ocorridos no ano passado por
esta Assembléia, os quais resultaram na apresentação de emendas,
subemendas e substitutivo ao Projeto de Lei n° 150/2003, do
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Deputado Carlos Pimenta.

A Loteria Mineira foi criada por um decreto-lei em 1939, ou seja,
opera em nosso Estado há muitos anos. A Constituição de 1988
estabeleceu como uma das fontes de financiamento da seguridade
social recursos advindos de concurso de prognósticos, seja no âmbito
estadual, seja no federal. Durante todos os anos de funcionamento, a
Loteria Mineira, autarquia estadual vinculada à administração indireta,
foi regulada por decretos e leis que alteraram seu funcionamento. São
174 normas jurídicas que regulamentam o funcionamento da Loteria
Mineira, o que vem mudando ao longo dos anos. No Governo Aécio
Neves, a Lei Delegada n° 88, de 2003, e o Decreto n° 43.270, de abril
de 2003, estabeleceram competências, atribuições, estrutura
organizacional e critérios para a partilha desses recursos.

Gostaria de chegar ao centro do debate sem discutir se deve haver
ou não concurso de prognóstico ou outras modalidades de jogos. O
concurso de prognóstico é legal. Em Minas Gerais, funciona por meio
da Loteria desde 1939 e tem uma receita líquida. E praticamente a
mesma receita destinada à Secretaria de Desenvolvimento Social e
Esportes - SEDESE - e o Estado de Minas Gerais. Portanto, é um
volume grande, sem entrar no mérito da questão da existência na
Loteria Mineira de concurso de prognóstico.

A Deputada Marília Campos teve papel destacado nesse debate.
Levantamos questões de natureza legal e pública que apontam para
um desvirtuamento do papel de repassador de recursos, de definidor
de critérios, para que os recursos sejam repassados. Historicamente
foram concentrados e politicamente usados inadequadamente pelos
gestores da Loteria Mineira.

Desde a Constituição de 1988, as áreas a que estão subordinadas
as competências de destinação de recursos da Loteria Mineira são
reguladas por leis complementares estaduais, que estabeleceram a
criação de conselhos e fundos específicos. Cito duas: a área da
assistência social, que tem a Lei Orgânica da Assistência Social -
LOAS -, de 1993, que prevê comando único, conselhos e fundos
estaduais para a deliberação de como e onde aplicar os recursos, e a
área da saúde, que tem uma lei federal anterior, a Lei n° 8.080, que
estabeleceu competências vinculadas aos conselhos municipais,
estaduais e nacional de saúde e a seus respectivos fundos; portanto,
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desde a Constituição de 1988 e as leis de 1990, no caso da saúde,
e de 1993, no caso da assistência social, os recursos destinados para
essas áreas devem passar necessariamente pelo crivo de conselhos e
ser subordinados a fundos municipais e estaduais. Entretanto essa
não é a realidade verificada no Estado e em outras esferas.

As leis e os decretos que organizam o funcionamento da Loteria
Mineira especificam as áreas de destinação dos recursos - saúde,
educação, assistência e desenvolvimento social -; todavia, cidadãos e
cidadãs, apesar de existirem leis muito claras que estabelecem o
controle da sociedade sobre a destinação desses recursos, em Minas
Gerais, isso nunca foi respeitado, desde a Constituição de 1988.

E muito comum o uso político-eleitoreiro dos recursos resultantes da
receita líquida auferida pela Loteria Mineira. Os critérios vão ao sabor
dos desejos dos Diretores e dos Superintendentes, que, muitas vezes,
talvez não por má-fé, mas por desconhecimento das normas que
regem as políticas públicas, faziam um papel que constitucionalmente
não lhes era atribuído, evidentemente com a aquiescência e a
cobertura política dos ex-Governadores.

Não estou dizendo que os recursos da Loteria foram mal utilizados,
mas sim que não cumpriram a destinação legal prevista. Em algumas
vezes, não foram bem aplicados nem cumpriram sua finalidade. Não
podemos, na administração pública, fazer análise subjetiva da
intencionalidade de gestor público, temos de cumprir a lei, e, no caso,
as leis da área da saúde e da assistência foram conquistas da
sociedade.

A Loteria Mineira - pasmem, Srs. Deputados e Sras. Deputadas! -
fazia até registro de entidades, ato de total responsabilidade de
conselhos da saúde e da assistência da criança e do adolescente.
Recursos que deveriam ir para creches e para a saúde eram
destinados a áreas que já tinham recursos e nada tinham que ver com
a finalidade prevista na lei que regula a própria Loteria. Tudo isso,
como já disse, ia flagrantemente contra a Constituição de 1988.

Esse projeto chega aqui com emendas, substitutivos e subemendas,
que refletem o acúmulo de trabalho nesta Assembléia para colocar um
ponto final nessa história. Projetos de lei tramitaram nesta Casa
durante anos. Já houve comissão especial. O projeto do Deputado
Carlos Pimenta tramita há bastante tempo nesta Casa. Já realizamos
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audiência pública, sabatina, várias reuniões, encontros e debates.
Neste momento, em que o Brasil discute a questão dos jogos e das
loterias, a Assembléia Legislativa poderia dar um bom exemplo,
regulamentando, de forma clara, transparente e ética, a destinação
dos recursos auferidos pela Loteria Mineira.

Farei análise das emendas, dos substitutivos e das subemendas.
Concedo aparte à Deputada Manha Campos, também autora desse

requerimento, que tem acompanhado, de maneira tecnicamente
sustentada, esse debate na Assembléia.

A Deputada Marília Campos (em aparte) - Obrigada pelo aparte.
Deputado André Quintão, fomos muito atuantes na Comissão do
Trabalho e realizamos vários debates. Na época em que sabatinamos
o Presidente da Loteria, V. Exa. já havia iniciado esse debate, que
culmina com a discussão desse projeto. No dia 8 de dezembro,
realizei um pronunciamento nesta Casa, em que tornei pública uma
carta que recebi do Presidente da Loteria, comunicando que os
recursos da Loteria Mineira, a partir daquela data, seriam destinados
ao Fundo de Assistência Social, que era encarregadõ da distribuição
dos recursos da Loteria, no caso, da concessão das bolsas. Em meu
pronunciamento, disse que considerava isso um grande avanço,
talvez fruto dos debates que realizamos nesta Casa. Antes, os
recursos e as bolsas eram distribuídos seguindo critérios até mesmo
eleitoreiros. Agora, quem decidiria os critérios seria o Conselho
Estadual de Assistência Social.

Com essa decisão do Presidente da Loteria, alcançamos um
avanço, acredito, fruto das discussões que travamos na Comissão e
nas audiências públicas. Em meu pronunciamento, solicitei o apoio
dos Deputados a esse projeto e a sua agilização, para que fosse
regulamentada, de vez, essa política que discutíamos nos debates
realizados na Comissão do Trabalho.

Deputado André Quintão, acredito que o projeto, da forma como
está, recebendo, inclusive, mais uma emenda, avança muito. Na
Comissão do Trabalho e nas audiências públicas, estivemos juntos
realizando esse debate. Caso o projeto seja aprovado da forma como
está, significará um avanço e o fortalecimento dos conselhos de
políticas públicas. Muito obrigada.

O Deputado André Quintão - Complementarei o que disse a
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Deputada Marília Campos, nessa linha de raciocínio, para que os
Deputados, as Deputadas, as cidadãs e os cidadãos que
acompanham esta reunião ordinária possam entender o conteúdo
dessas emendas e subemendas. O Deputado Carlos Pimenta
apresentou o projeto original, que destina 50% da receita líqüida da
Loteria Mineira á FUNED, exatamente para aquisição de matéria-
prima para a fabricação de medicamentos genéricos.

E nobre a intenção do autor do projeto, uma vez que sabemos da
importância não apenas da FUNED, mas dos reflexos produzidos por
uma medida dessa natureza, ao facilitar e aumentar a produção dos
medicamentos genéricos, favorecendo sobretudo a população mais
pobre de Minas Gerais. Na tramitação da matéria, diversas
Comissões, em especial a do Trabalho, realizaram audiências
públicas. A partir daí, essa ação foi subsidiando os trabalhos das
outras Comissões da Assembléia. Na Comissão de Constituição e
Justiça, foi apresentado substitutivo que delega todos os recursos
auferidos pela receita líquida da Loteria Mineira ao Fundo Estadual de
Assistência Social. Na Comissão de Saúde, essa proposta foi
aperfeiçoada, tendo sido apresentada emenda determinando que não
apenas esse fundo, mas outros tão importantes como ele também
recebessem percentuais específicos. Já na Comissão de Fiscalização
Financeira, houve subemenda estabelecendo a destinação, em
percentual, para cada fundo. Acredito que essa subemenda seja uma
espécie de guia para a votação da matéria por parte das Deputadas e
dos Deputados. Ela prevê que, da totalidade da receita líquida, 20%
sejam encaminhados para o Fundo Estadual de Assistência Social,
20% para o Fundo da Infância e da Adolescência, 25% para a
FUNED, 25% para a FHEMIG, 5% para o Fundo Estadual de Proteção
dos Direitos Humanos e 5% para o Fundo do Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais. Portanto, houve uma democratização do
bolo gerado pela Loteria Mineira. Sabemos que a Comissão Especial
da UEMG está apresentando uma emenda em Plenário que, como
disse a Deputada Marília Campos, avança um pouco mais, porque
retira 5% da FUNED e 5% da FHEMIG, colocando-as no mesmo
patamar dos Fundos da Criança e da Assistência e destinando iQ%
para a UEMG. Vejam a importância deste debate realizado hoje na
Assembléia. Em breve, aprovaremos fontes permanentes de recursos
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para o Fundo Estadual de Assistência Social. Lembro-lhes que 
investimento do Estado para esse setor é, em média de 0,3. A medida
significa fonte permanente de recursos para a área da criança e do
adolescente, significa fonte fixa de recurso para o patrimônio histórico.
Sabemos da importância de se preservar o patrimônio artístico e
histórico em um Estado como Minas Gerais, síntese do Brasil.

Minas Gerais é a alma da nossa história e vem sendo corroída ao
longo do tempo, muitas vezes pela ausência de uma política
permanente de preservação responsável e sustentável dos seus bens
materiais e imateriais. Estamos falando de recursos fixos para a área
de proteção aos direitos humanos do Estado de Minas Gerais.
Estamos mantendo a intenção original do autor do projeto, Deputado
Carlos Pimenta, de destinar 20% dos recursos para a fabricação de
medicamento genérico no Estado de Minas Gerais e 20% para a
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG. Esse é
um debate, um projeto importantíssimo, com emendas, substitutivos e
subemendas, porque saímos dessa área nebulosa que é a aplicação
dos recursos. Não falo deste Governo. Esse é um mal crônico que se
arrasta. O Governador Aécio Neves até utilizou um expediente interno
de democratização das decisões na Loteria. No âmbito do Governo do
Estado criou um conselho de administração presidido pelo Secretário
de Governo. Mas esse conselho de administração só tem
componentes do próprio Governo, é um conselho "chapa branca",
governista, que reproduz a lógica de Governo e não desse debate
construtivo com a sociedade civil, assumindo atribuições de outros
conselhos. Vejo aqui a Deputada Jô Moraes, militante da área da
saúde. O Conselho Estadual de Saúde é que define prioridade e
diretriz de investimento na área de saúde e não o Conselho de
Administração da Loteria. Está errado. Houve até uma tentativa de
desconcentrar o poder, mas não de desconcentrar só da mão do
Presidente da Loteria, porque, em geral, o Presidente da Loteria era
uma espécie de correio de transmissão do interesse da Casa Civil.
Incorpora outros Secretários da área social do Governo. E um passo
adiante, mas ainda muito tímido, que confronta a Constituição Federal
de 1988. Só isso já seria suficiente para ser alterado, porque vivemos
num Estado de direito democrático, e a Constituição é a nossa lei
maior; mas confronta também os princípios básicos da política pública.

kA



106
A Loteria Mineira tem por missão gerar recursos para a seguridade
social e não deveria ela própria, por si, definir onde e como registrar e
fiscalizar entidades.

No âmbito da educação especial também tivemos resultados desses
debates realizados na Assembléia. Como registrou a Deputada
Marília, já é um avanço. Uma parcela desses recursos destinada à
área de educação especial hoje passa a ser monitorada pelo
Conselho Estadual da Assistência Social. Aqui queria me dirigir às
famílias que têm bolsas da Loteria Mineira, às famílias que têm
crianças portadoras de necessidades especiais em escolas que
recebem subsídios da Loteria Mineira. Tivemos o cuidado de realizar,
na Comissão do Trabalho, audiência pública com essas famílias para
não gerar nenhum tipo de alarmismo, porque as famílias que utilizam
essas bolsas realmente precisam. Dissemos que queríamos moralizar
a distribuição dessas bolsas, que queríamos que as bolsas
chegassem a essas famílias como direito e não como favor. Quem
tem uma criança excepcional em casa não pode pedir favor ; Cabe ao
Estado assegurar o direito da criança e dessa família. E indigno,
desumano, injusto, cruel tratar essas famílias como clientes eleitorais.
Realizamos debates com essas famílias para garantir a continuação
do atendimento, que precisa ser expandido, já que é insuficiente.

Caminhando para o final deste pronunciamento, que discute o
Projeto de Lei n° 15012003, apelo aos Deputados e às Deputadas para
que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais dê bom exemplo ao
Brasil, como tem feito nesta legislatura. Quem olha os boletins, os
relatórios, a retrospectiva de trabalho das comissões, o resultado do
Plenário, o trabalho dos Deputados e das Deputadas percebe que, em
vários assuntos, esta Casa antecipou-se ao debate nacional. Fico à
vontade, porque integro a bancada da Oposição. Realizamos debates
importantes, inclusive aperfeiçoando projetos do Governo Estadual. A
Assembléia Legislativa é pioneira na discussão com o terceiro setor,
na discussão da parceria público-privada e, por iniciativa própria e em
parceria com o Governo Estadual, na elaboração de um plano
plurianual participativo. Ao enfrentar assuntos espinhosos, como a
questão do teto e do subteto, e ampliar o espaço de interlocução com
a sociedade, esta Casa tem dado exemplos de determinação.

Agora não será diferente, e faço um apelo. 0 projeto discutido
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apresenta emenda importante referente à UEMG. Como integrante
da bancada pró-UEMG, conhecemos a importância da escola estadual
pública para o desenvolvimento regional do Estado de Minas Gerais.
Em audiência, o Governador acenou para o caminho de verbas que
poderiam ser captadas por intermédio de outros instrumentos, como a
loteria. Com a emenda apresentada pela Comissão Especial da
UEMG, o projeto volta a ser debatido nas demais comissões. Neste
momento, o acúmulo servirá para aprovarmos um projeto final que
destine 20% à assistência social, 20% à criança e ao adolescente, 5%
ao patrimônio histórico e artístico, 5% aos direitos humanos, 20% à
FUNED, 20% à FHEMIG e 10% à UEMG.

A partir daí, é preciso deixarmos os gestores da Loteria Mineira com
todas as energias administrativas voltadas para a regularização do
funcionamento interno da Loteria, a fim de que Se dê prosseguimento
a essa auditoria, para se ver o passado, o presente e o futuro, e de
que, dentro da lei, se amplie a sua captação de recursos e se tire das
mãos dela esta atribuição equivocada de fazer parte de Conselhos
das Secretarias de Desenvolvimento Social e da Saúde; e também
para que gestores de saúde parem de fazer gracinhas aqui e acolá.
Volto a dizer que não estou falando do atual Diretor nem de Diretores
específicos que por lá passaram, pois ela já teve bons Diretores,
pessoas sérias. E, é lógico, se não se tem critério, muitas vezes a
pressão vem até de cima, como do Governador, do Secretário de
Governo, da Casa Civil.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, está na hora de a
Assembléia dar esse passo firme para moralizar, democratizar, tornar
mais eficaz a utilização dos recursos da Loteria, porque, ainda que a
escolha seja bem feita e passe longe de interesses políticos e
eleitoreiros, muitas vezes existem entidades que podem estar
recebendo mais e outras que não recebem de ninguém, assim como
existem as que recebem de vários órgãos públicos ou privados, mas
sem terem uma política integrada de gestão e acompanhamento por
parte do poder público. Peguemos o exemplo do Governo Lula, que
unificou os ministérios da área social. Está na hora de as políticas
públicas serem integradas e terem controle social, terem
monitoramento e avaliação, porque o gasto social no Brasil, muitas
vezes, em volume absoluto, é alto; é insuficiente e tem de aumentar,
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mas, em números absolutos, são recursos que poderiam alterar a
qualidade de vida de milhões de brasileiros. No entanto, por uma
gestão inadequada, por uma ausência de avaliação da aplicação,
saem pelo ralo.

Então, além de tudo, se colocarmos mais recursos para a saúde,
para o patrimônio histórico, para a criança e para a assistência, sem
várias torneiras abertas, possibilitando uma gestão integrada, com
certeza o resultado da política pública pode ser melhor.

Seriam essas, então, as considerações que gostaria de fazer.
Solicita que se agilize nas comissões a análise da emenda que, em
tão boa hora, traz a UEMG, também, para o centro do debate na
Assembléia. Que possamos, dentro de poucos dias, dar esse exemplo
para o Brasil e dizer: dos recursos advindos de loteria em Minas
Gerais, cada centavo é aplicado onde a vida humana está sendo mais
agredida, nos setores que, de fato, a sociedade civil define como
prioridades; mais que isso, é bem aplicado e altera para melhor a vida
das pessoas. Que em breve possamos estar aqui fazendo declaração
de voto com relação à aprovação na íntegra do projeto, com seus
aperfeiçoamentos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°150/2003
EMENDA N°3

Acrescentem-se, onde convier, os seguintes artigos:
Art. 1° - O Poder Executivo destinará a Universidade do Estado de

Minas Gerais - UEMG - 10% (dez por cento) do lucro líquido resultante
de exploração da Loteria do Estado de Minas Gerais, conforme o
disposto no art. 40 da Lei n° 6.265, de 18 de dezembro de 1973,
alterada pelas Leis nos 7.857, de 18 de novembro de 1980, e 9.924,
de 20 de julho de 1989.

Parágrafo único - O recurso a que se refere o "caput" será utilizado
na distribuição de bolsas de estudo para alunos carentes das diversas
unidades agregadas da UEMG.

Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2003.
Elmiro Nascimento
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Justificação: Tendo em vista a importância da Universidade do

Estado de Minas Gerais - UEMG - para o contexto educacional de
nosso Estado, suas dificuldades em relação à aplicação de seus
recursos financeiros e os problemas enfrentados por vários
estudantes de famílias de baixa renda na continuidade de seus
estudos, proponho esta emenda, com o objetivo de ajudar, com bolsas
de estudo, aqueles de comprovada carência, propiciando-lhes
condições de estudar em nível de 31 grau.

Em vista do exposto, conto com o apoio dos ilustres pares para a
aprovação desta emenda.

EMENDA N°4
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
Art. .... - O Poder Executivo destinará 1% (um por cento) do lucro da

Loteria do Estado de Minas Gerais para atividades de prevenção do
uso de drogas e 1% (um por cento) para atividades de recuperação de
dependentes químicos.

Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2003.
Célio Moreira
Justificação: A dependência química é um dos maiores problemas

enfrentados pela sociedade de hoje. Os elevados índices de violência
que estão sendo registrados têm como causa direta ou indireta o uso
de drogas. Para diminuir esses índices, é necessário prevenir e
combater a dependência química. Nesse sentido, esta emenda vem
estabelecer que 2% dos recursos da Loteria do Estado de Minas
Gerais sejam aplicados nessa área. Tenho percebido que a prevenção
e a recuperação da dependência química têm sido efetuadas com
muito sucesso por várias entidades da sociedade. Assim, havendo
recursos disponíveis para a celebração de convênios, as próprias
ONGs atuarão nessa área.

SUBEMENDA N°2 À EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Dê-se ao art. 40 da Lei n° 6.265, de 18 de dezembro de 1973, a

seguinte redação:
"Art. 40 - A renda líquida dos concursos de prognósticos explorados

pela Loteria do Estado de Minas Gerais, observada a legislação
federal, será destinada da seguinte forma:

- 20% (vinte por cento) para o Fundo Estadual de Assistência
Social - FEAS -;
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II - 20% (vinte por cento) para o Fundo para a Infância e

Adolescência - FIA -;
III - 20% (vinte por cento) para a Fundação Ezequiel Dias - FUNED -
a serem utilizados na aquisição de matéria-prima para a fabricação,

pela instituição, de medicamentos genéricos e de uso continuado
necessários às atividades de órgãos estaduais, instituições públicas,
autarquias e outras, bem como para o atendimento a
estabelecimentos particulares, até que a atividade se torne auto-
sustentável;

IV - 20% (vinte por cento) para a Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais - FHEMIG -:

V - 10% (dez por cento) para a Universidade do Estado de Minas
Gerais - UEMG -;

VI - 5% (cinco por cento) para o Fundo Estadual de Promoção dos
Direitos Humanos - FEPDH -;

VII - 5% (cinco por cento) para o Fundo Estadual de Recuperação
do Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico - FUNPAT.".

Sala das Reuniões, 21 de outubro de 2003.
Comissão Especial da UEMG
Justificação: A Universidade do Estado de Minas Gerais aguarda há

14 anos que o poder público torne possível o cumprimento de suas
principais missões institucionais: promover a expansão e
interiorização do ensino superior no Estado e contribuir para o
desenvolvimento e a integração regionais.

A proposta orçamentária para 2004 reserva o menor montante de
recursos para a Universidade em sete anos. Dessa forma, urge
viabilizar fontes adicionais de recursos em benefício da educação
superior no Estado.

A Lei n° 11.539, de 1994, que organiza a Universidade, prevê, como
uma das fontes de receita da UEMG, a destinação de recursos da
Loteria do Estado. Tal dispositivo nunca foi regulamentado, não tendo
sido estipulado o percentual a ser efetivamente alocado em favor da
Universidade. Essa é a grande oportunidade de fazê-lo. A destinação
de parte da renda líquida dos concursos de prognósticos explorados
pela Loteria em benefício da UEMG é uma medida que está em plena
consonância com o que preceitua a Lei Delegada n° 88, de 29/1/2003,
que estabeleceu como uma das finalidades da Loteria do Estado gerar
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recursos e destiná-los à promoção da educação, entre outros
setores sociais relevantes.

Consideramos, portanto, legal e justa a proposta em apreço, pelo
que pedimos a adesão deste parlamento à sua aprovação.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Ronaldo) - Não há outros
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrrer da discussão, foram apresentadas ao
projeto duas emendas, sendo uma do Deputado Elmiro Nascimento,
que recebeu o n° 3, e uma do DeputadoCélio Moreira, que recebeu o
n° 4, e uma subemenda à Emenda n° 1, da Comissão Especial da
UEMG, que recebeu o n° 2, e que, nos termos do § 2 0 do art. 188 do
Regimento Interno, encaminha o projeto com as emendas e
subemenda à Comissão de Fiscalização Financeira, para receber
parecer.

Questão de Ordem
A Deputada Jô Moraes - Gostaria de, na oportunidade, congratular-

me com V. Exa., que é um Deputado que honra esta Casa pelo
trabalho de base que realiza, confraternizando, tenho certeza, com
todos aqueles que o respeitam e o parabenizam por seu aniversário
hoje.

Aproveitando, ainda, a oportunidade, solicito o encerramento da
reunião, visto que, de plano, não temos quórum para nenhuma
deliberação.

O Sr. Presidente - Muito obrigado pelas palavras tão honrosas
dirigidas a minha pessoa.

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
amanhã, dia 4, 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 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS
AEROPORTOS, EM 10/12/2003

Às 15h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Alencar da Silveira Júnior, Fábio Avelar, Ivair Nogueira e Adalclever
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Lopes, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Chico Rafael. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Alencar da Silveira Júnior, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que o objetivo da reunião é discutir,
em audiência pública, a situação dos aeroportos da Capital e destina
esta parte da reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre o
tema. Registra-se a presença dos Srs. Leandro Castro Pinheiro,
Diretor de Imprensa do Sindicato Nacional dos Aeroportuários; Luiz
Carlos Bromonshenkel, Conselheiro da Associação Comunitária dos
Bairros Aeroporto, Jaraguá e Adjacentes, representando o Sr. Edilson
de Almeida Júnior, Presidente da Associação; Gustavo de Goffredo,
advogado da Associação dos Moradores do Bairro Aeroporto; e
Gustavo Mansur Balsamão, Promotor de Justiça. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Ivair Nogueira, autor do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados, cada um por sua
vez, requerimentos dos Deputado Fábio Avelar (2), solicitando
esclarecimentos ao Superintendente da INFRAERO sobre o
andamento do processo licitatório das obras do Aeroporto da
Pampulha e solicitando seja elaborado um programa de trabalho desta
Comissão; e do Deputado Chico Rafael, solicitando do dirigente da
INFRAERO esclarecimentos sobre o cumprimento da Portaria n°
13/GMS, de 5/1/94. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de março de 2004.
Alencar da Silveira Júnior, Presidente - Fábio Avelar - Ivair Nogueira

- Doutor Viana.
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL



113
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 52/2003, EM 11/12/2003
As 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

José Henrique, José Milton, Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao
Deputado Fábio Avelar, por indicação da Liderança do BPSP) e
Sargento Rodrigues (substituindo este ao Deputado Zé Maia, por
indicação da Liderança do BPSP), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José
Henrique, 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 o parecer do relator em 1 o turno. Passa-
se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação, no 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
52/2003 com a Emenda n° 1. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de março de 2004.
Biel Rocha, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Márcio Passos - José

Milton.
ATA DA 27a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA, EM 18112/2003
As iOhiSmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Alberto Bejani e Rogério Correia, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a averiguar denúncias feitas pela
imprensa contra fatos relacionados com a pirataria de produtos
industrializados e a sonegação fiscal. Passa-se à 3 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos
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Deputados Sargento Rodrigues em que solicita seja enviado ofício
ao Ministério Público, solicitando que se apure a possível existência,
no âmbito da Policia Civil, da disponibilização de recursos logísticos e
humanos a Delegados pertencentes ao quadro suplementar da
referida corporação; Biel Rocha em que solicita seja encaminhado
ofício ao Comando-Geral da Polícia Militar, solicitando a apuração, por
meio de inquérito, da conduta do policial militar Edson, ante a
denúncias de ameaça de morte a civis, porte de arma fora do horário
de trabalho, prestação de serviços de segurança particular, entre
outras; Alberto Bejani em que solicita seja encaminhado ofício ao
Comando-Geral da Polícia Militar e ao Chefe da Polícia Civil,
solicitando-lhes providências para garantir a segurança dos Srs. Jorge
Oliveira Ferreira e Antônio Carlos Costa, Presidente e Tesoureiro do
Sindicato de Transporte Rodoviário de Juiz de Fora, respectivamente.
A Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os convidados,
que discorrerão sobre o assunto objeto da reunião. Registra-se a
presença dos Srs. André Ubaldino, representando a Sra. Cássia
Virgínia, da Promotoria de Combate ao Crime Organizado; Robert
Rodrigues de Souza e José Maria Fonseca, representando o Sr.
Cláudio Dornelas, Delegado da Polícia Federal; William Rodrigues
Nogueira, representando o Sr. Fernando Cabral, Secretário Municipal
de Coordenação de Gestão Regional Centro-Sul, e Ely de Fátima dos
Santos, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Economia
Informal, os quais são convidados a tomar assento à mesa. Estão
presentes também trabalhadores da economia informal. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Rogério Correia, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta 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, 17 de fevereiro de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Rogério Correia.

ATA DA 2à REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
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CONSTITUIÇÃO N°25/2003 , EM 18/12/2003

As 17 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Jô
Moraes e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Neider Moreira,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Jô Moraes, 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 apreciar o parecer
para o 20 turno da Proposta de Emenda à Constituição n° 25/2003. O
relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, faz a leitura do seu parecer, o
qual conclui pela aprovação da matéria na forma do vencido em 1°
turno. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A
Presidência suspende a reunião por alguns minutos para a elaboração
da ata da reunião. Reabertos os trabalhos, a ata é lida e aprovada
pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra os
trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2003.
Já Moraes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Neider Moreira.

ATA DA 17a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO, EM 19/12/2003

As 18 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria Olívia e os Deputados Laudelino Augusto e Dimas Fabiano,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria 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: Propostas de Emenda à
Constituição nos 23 e 25/2003, Projeto de Resolução n° 1.280/2003 e
Projeto de Lei Complementar n° 44/2003 (Deputado Laudelino
Augusto); Projeto de Lei Complementar n° 43/2003 e Projetos de Lei
n

o
s 1.082, 1.116 e 1.279/2003 (Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à
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1a 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 Propostas de Emenda à Constituição n os 23 e
25/2003, do Projeto de Resolução n° 1.280 e do Projetos de Lei
Complementar n° 44/2003 (relator: Deputado Laudelino Augusto); do
Projeto de Lei Complementar n° 43/2003 e dos Projetos de Lei nos
1.082, 1.116 e 1.270/2003 (relator: Deputado Dimas Fabiano).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2003.
Maria Olíva, Presidente - Laudelino Augusto - Dimas Fabiano.

ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 S a LEGISLATURA, EM 18/2/2004
Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Doutor Viana, Mauro
Lobo e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Mauro Lobo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Francisco das Chagas
Lopes da Cunha, Secretário de Apoio Rural e Cooperativismo (2)
publicados no "Diário do Legislativo" dos dias 17/1/2004 e 7/2/2004, e
José Júlio Coelho Pallone, Gerente-Geral da CEF (5), publicados no
"Diário do Legislativo" dos dias 17/1/2004, 24/1/2004 e 7/2/2004;
Dimas Wagner Lamonunier, Superintendente da CEF; Fábio Costa
Marques, Gerente de Consolidação do INCRA-MG; Rogério Carvalho
de Castro, Chefe Substituto da Divisão de Suporte Operacional do
INCRA-MG, publicados no "Diário do Legislativo" do dia 24/1/2004;
Fuad Noman, Secretário da Fazenda(2), publicados no "Diário do
Legislativo" dos dias 24/1/2004 e 14/2/2004; Romeu Scarioli,
Presidente do BDMG; Geraldo Ferreira da Silva, Promotor de Justiça;
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Alberto Albino, Subsecretário Substituto da Secretaria Especial de
Direitos Humanos, e Ruy Soares Leal, Gerente de Apoio ao
Desenvolvimento Urbano da CEF, publicados no "Diário do
Legislativo" do dia 14/2/2004, e Benedita Souza da Silva, Ministra da
Assistência Social (2), publicados no "Diário do Legislativo" do dia
17/1/2004. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n

o
s: 235 e 341/2003, no 1° turno, 842/2003, no 20

turno, Deputado Ermano Batista; Projeto de Lei Complementar n°
2912003, no 1° turno, e Projeto de Lei n° 1.222/2003, no 1° turno,
Deputado José Henrique; Projetos de Lei n

o
s 815, 359 e 920/2003, no

1° turno, Deputado Chico Simões; Projetos de Lei n os 307 e 737/2003,
no 1° turno, Deputado Jayro Lessa; Projetos de Lei n os 303, 438 e
1.170/2003, no 1° turno, e 944 e 295/2003, no 2 0 turno, Deputado
Doutor Viana; Projetos de Lei n os 26, 735 e 360/2003, no 1° turno,
Deputado Sebastião Helvécio, e Projetos de Lei n°5 736, 43 e
1.005/2003, no 1° turno, Deputado Mauro Lobo. Passa-se à V Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Presidente faz retirar da pauta os Projetos de Lei n os 1.083, 61, 378 e
1.017/2003, por não cumprirem pressupostos regimentais. E aprovado
requerimento do Deputado Sebastião Helvécio para que sejam
apreciados em terceiro, quarto e quinto lugares da pauta os Projetos
de Lei n

o
s 354, 878 e 1.011/2003, respectivamente. Após discussão e

votação, são aprovados os pareceres pela aprovação, no 2 0 turno, dos
Projetos de Lei nos 296/2003 na forma do vencido no 1° turno, e
93512003 na forma apresentada; e pela aprovação no 1° turno do
Projeto de Lei n° 878/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, da Comissão de Saúde
e pela rejeição dos Projetos de Lei n

o
s 354 e 1.011/2003 (relator:

Deputado Sebastião Helvécio). Neste instante, retira-se o Deputado
Sebastião Helvécio. São aprovados os pareceres pela aprovação, no
1° turno, dos Projetos de Lei n

o
s 12/2003 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 (relator:
Deputado Doutor Viana). Neste instante o Deputado Jayro Lessa
assume a Presidência da Comissão. São aprovados os pareceres
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pela aprovação dos Projetos de Lei n os 99/2003 com as Emendas
n°5 1 a 4 e 6, da Comissão de Constituição e Justiça, e com as
Emendas n

o
s 7 e 8, da Comissão de Trabalho, Previdência e Ação

Social e pela rejeição da Emenda n° 5, da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Chico Simões); 165/2003 na forma do
Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Ermano Batista); 423/2003 com a
Emenda n° 2, da Comissão de Educação, Ciênciae Tecnologia, e com
a Emenda n° 3, e pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Doutor Viana). Nesse
instante, o Deputado Ermano Batista volta a presidir a reunião. São
aprovados os pareceres pela aprovação dos Projetos de Lei nos
582/2003 na forma do Substitutivo n° 2 e pela rejeição do Substitutivo
n° 1 (relator:Deputado Doutor Viana); 863/2003 na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Jayro Lessa). Nesse instante, retira-se da reunião o
Deputado Chico Simões. São aprovados os pareceres pela aprovação
dos Projetos de Lei nos 961/2003 com as Emendas n os 1 e 2, da
Comissão de Administração Pública (relator: Deputado Doutor Viana);
1.126/2003 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 (relator: Deputado Mauro Lobo); 1.123 e
1.224/2003 na forma apresentada (relator: Deputado Jayro Lessa). O
parecer sobre o Projeto de Lei n05/2003, no 1° turno, deixa de ser
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,
Deputado Chico Simões. Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Mauro Lobo, o qual conclui pela rejeição do Projeto de Lei
n° 178/2003, no 1 0 turno, o Presidente defere o pedido de vista do
Deputado Chico Simões. Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é rejeitado
o Requerimento n° 2.082/2003. 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, 3 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões - Sebastião Helvécio -

Jayro Lessa - Elmiro Nascimento - José Henrique - Mauro Lobo.

MO
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ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 18/2/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Adalclever Lopes, Sidinho do
Ferrotaco e Weliton Prado, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever
Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Sidinho do Ferrotaco, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante do edital de
convocação e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios dos Presidentes da CEMIG, prestando informações relativas ao
Programa Luz no Saber da Câmara Municipal de Muriaé, prestando
informações sobre a definição de exigências para o credencíamento
dos profissionais do ensino religioso; do Sr. José Alberto Souto, de
Montes Claros, apresentando proposta relativa ao rio São Francisco;
da Secretária da Educação, encaminhando resposta sobre os projetos
de lei que dispõem sobre a inclusão de disciplinas nas escolas
estaduais; do Presidente do Conselho Federal de Educação Física,
encaminhando documento afeto à área; do Secretário de Governo,
prestando informações relativas ao aproveitamento de designados na
área da defesa social; da Coordenadora Artística do Projeto Segunda
Musical, solicitando a ajuda na aquisição de um piano de cauda; e do
Secretário da Cultura, prestando informações relativas à utilização dos
recursos do FUNPAT em 2003. O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei n os 15 e 1.235/2003 (Deputado
Leonídio Bouças); Projeto de Lei n° 1.236/2003 (Deputado Sidinho do
Ferrotaco); Projeto de Lei n° 1.237/2003 (Deputada Ana Maria
Resende); e Projeto de Lei n° 1.259/2003 (Deputado Weliton Prado).
Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei n° 1.229/2003 (relator: Deputado Weliton Prado). Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos
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2.109, 2.110, 2.113 e 2.129/2003. Passa-se à 3 a Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (5),
solicitando sejam realizadas reuniões para debater a inclusão do
estudo sobre a Estrada Real no currículo escolar da rede estadual de
ensino; a proposta do Governo Federal para o aproveitamento de
vagas ociosas em instituições privadas de ensino superior para
estudantes de baixa renda; a situação das universidades federais em
Minas Gerais; os efeitos da Lei Federal n° 10.832, de 29/12/2003, que
dispõe sobre o salário-educação; e solicitando informações da PUC-
MINAS sobre os critérios adotados para a matrícula de candidatos em
caso de desistência dos aprovados no processo seletivo; Adalclever
Lopes (2), solicitando seja realizada reunião para debater a situação
de cerca de 50 municípios que ficarão sem o transporte escolar até a
definição do Poder Executivo sobre o valor do repasse para custear o
referido serviço; e formulando voto de congratulações com Jonatan
Gonçalves de Azevedo pela conquista do 10 lugar no Campeonato
Brasileiro de Motocross Free Style; da Deputada Maria Tereza Lara,
solicitando ao Governador do Estado que as próximas penitenciárias a
serem construídas sigam modelos alternativos, que haja debates entre
as autoridades municipais e a sociedade civil organizada para a
definição do local de construção dessas penitenciárias e que sejam
realizadas parcerias com universidades para a implantação de
projetos alternativos de reeducação dos detentos; e do Deputado
Weliton Prado, solicitando seja realizada reunião no Município de
Araguari para debater a situação dos conservatórios musicais do
Estado. Os membros da Comissão deliberam que as reuniões
ordinárias serão realizadas às quartas-feiras, no horário de 14h30min.
Submetidos a discussão e votação, são aprovadas, cada uma por sua
vez, as redações finais dos Projetos de Lei n os 391, 848, 1.041, 1.098,
1.100, 1.111 e 1.16512003. 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, de março de 2004.
Ana Maria Resende, Presidente - Sidinho do Ferrotaco - Weliton
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Prado.

ATA DA ? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 1 Sa LEGISLATURA, EM 18/2/2004
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Cesar, Maria Olívia e Biel Rocha, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o deputado Fábio Avelar. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, 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
Prefeito Municipal e da Diretora de Esportes, Lazer e Turismo de
Cambuquira, em que solicitam à conservação e à preservação do
Parque das Aguas e da Mata de Cambuquira, respectivamente.
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 2.112/2003 e 2.144/2003. 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 Paulo Cesar (2),
em que requer sejam formulados votos de congratulações com o
Deputado Federal Herculano Anghinetti, recém-empossado Secretário
de Turismo, desejando-lhe sucesso à frente daquela Secretaria; e em
que requer seja realizada audiência pública no Município de Nova
Serrana com a finalidade de se discutir o Projeto de Lei n° 1.121/2003,
do Deputado Gilberto Abramo, que trata da substituição da cola de
sapateiro por adesivo à base de água; Maria Tereza Lara, em que
requer seja realizada uma visita da Comissão juntamente com os
membros da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais para
verificar "in loco" a real situação do Parque das Aguas e a
preservação da Mata de Cambuquira; Dalmo Ribeiro Silva (2), em que
requer seja formulado apelo ao Presidente do Instituto Estrada Real
com vistas à inclusão do Município de Campanha no Programa
Estrada Real; e em que requer seja realizada audiência pública da
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Comissão em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais no Município de Cambuquira para se discutir a
situação do Parque das Aguas daquela cidade e as principais
dificuldades de expansão da sua atividade turística; Fábio Avelar, em
que requer seja realizada audiência pública no Município de
Leopoldina com a finalidade de se discutir o desenvolvimento
econômico, turístico e industrial da Zona da Mata Mineira; Biel Rocha,
em que requer seja realizada audiência pública da Comissão para se
discutir a reivindicação da Associação Mineira dos Produtores de
Cachaça de Qualidade - AMPAQ -, do SindBebidas-MG e das demais
entidades participantes do Pró-Cachaça diante das alterações
promovidas pela Medida Provisória n°2.189-49, de 2001; Biel Rocha e
Chico Simões, em que solicitam seja convidado o Secretário de
Turismo, para apresentar a esta Comissão sua proposta de trabalho à
frente daquela Secretaria. 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 março de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia - Biel Rocha - Chico Rafael -

Márcio Passos.
ATA DA 18 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 18/2/2004
Às 1 5h3omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Fábio Avelar e Leonardo Quintão e a Deputada
Maria Tereza Lara (substituindo esta à Deputada Jô Moraes, por
indicação do Líder do Bloco PT-PCdoB). Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. E comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. Otto Teixeira Filho, publicado em
14/2/2004, da Sra. Maria José Guimarães e do Sr. José Maria Tavares
Lanna, publicados em 71212004; do Desembargador Márcio Antônio
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Abreu Corrêa de Marins, publicado em 17/1/2004, e do Sr. Luís
Mário Giuliani, da Comissão de Mutuários da COHAB de Divinópolis,
solicitando seja cumprida a Lei Federal n° 10.150, de 2002, que dá o
direito aos mutuários do sistema habitacional de quitar em 100% seu
saldo devedor, caso o contrato tenha sido assinado até 31/12/87. O
Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual
designou os relator citado a seguir: Projeto de Lei n° 871/2003, no 20
turno (Deputado Dinis Pinheiro). 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 l turno, do Projeto
de Lei n° 1.075/2003, que conclui pela aprovação do projeto na forma
apresentada (relator: Deputado Dinis Pinheiro). O Projeto de Lei n°
966/2003 é retirado da pauta por determinação do Presidente da
Comissão por não cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O
Requerimento n° 2.122/2003 é retirado de pauta por não cumprir
pressupostos regimentais, e é designado como relator dessa
proposição o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Passa-se à 3 a Fase do
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. São aprovados requerimentos do
Deputado Domingos Sávio em que solicita a realização de audiência
pública conjunta da Comissão com a Comissão de Transporte, na
cidade de Cláudio, para se discutirem mecanismos que viabilizem a
construção de rodovia que liga Divinópolis à BR-381; da Deputada
Marília Campos em que solicita seja realizada audiência pública para
discutir a questão da aposentadoria dos servidores estaduais não
detentores de cargo efetivo no Regime Geral de Previdência Social e
solicitando à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à
Secretaria de Estado da Educação informações sobre a aposentadoria
dos servidores estaduais não detentores de cargo efetivo no RGPS e
a contagem de tempo de ex- servidores não detentores de cargo
efetivo. 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.

rÀ



124
Sala das Comissões, 2 de março de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio Avelar -

Jô Moraes.
ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR, EM 19/2/2004

As 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Leonardo Quintão e Mauro Lobo, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Mauro Lobo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta e comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Antônio Augusto
Anastasia, Secretário de Planejamento, encaminhando informações
relativas aos Requerimentos nos 1.473/2003 e 1.834/2003; João
Antônio Filocre Saraiva, Secretário Adjunto da Educação (2),
prestando informações relativas aos Requerimentos n°5 1.272 e
1.835/2003; Marcelo Gonçalves de Queiroz, Diretor de Habitação da
COHAB-MG, em atenção ao Requerimento n° 1.472/2003,
encaminhando cópia da relação do patrimônio imobiliário dessa
Companhia; José Maria Borges, Subsecretário de Políticas e Ações
de Saúde, prestando informações relativas ao Requerimento n°
1.847/2003; e Roberto Luciano Fortes Fagundes, Secretário de
Turismo em exercício, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 1.809/2003. O Presidente acusa o recebimento da
Proposta de Ação Legislativa n° 214/2003 e comunica que designou o
Deputado Mauro Lobo para relatá-la. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2004.
André Quintão, Presidente - Mauro Lobo - Gustavo Valadares -

Leonardo Quintão.
ATA DA 28 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158.
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LEGISLATURA, EM 2/3/2004

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Alberto Bejani, Leonardo Moreira, Rogério
Correia e Zé Maia, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Leonardo 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 apreciar matéria constante da pauta e tratar de assuntos de
interesse da Comissão. Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos n os 2.165, 2.206, 2.255, 2.257, 2.258 e
2.281/2004. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados requerimentos dos Deputados Deputado
Rogério Correia (5) em que solicita seja convidada a Comissão de
Segurança Publica da Assembléia Legislativa de São Paulo, para
participar de reunião da Comissão com a finalidade de se tratar do
desaparecimento de sacas de café no Sul de Minas e de possível rota
de tráfico em São Paulo; em que solicita seja enviado ofício ao
Superintendente da Polícia Federal do Estado de Minas Gerais,
solicitando-lhe a abertura de inquérito policial sobre desvios de sacas
de café em todo o Estado; seja enviado pedido de informação ao Sr.
Bráulio Stivani, Delegado de Polícia de Poços de Caldas, solicitando-
lhe cópia do inquérito policial das investigações sobre desvio de 84 mil
sacas de café dos galpões da Cooperativa dos Cafeicultores da
referida cidade; em que solicita realização de audiência pública para
que sejam esclarecidas denúncias de pagamento de propinas
efetuado pelo Presidente da Câmara Municipal de Alfenas a
Vereadores, conforme fita VHS; e em que solicita ao Comandante-
Geral da PMMG viabilizar a instalação de um posto da Polícia Militar
no Distrito de Santa Cruz da Prata, no Município de Guaranésia;
Sargento Rodrigues (7) em que pede sejam convidados a Sra.
Maguida Miranda Staropoli, Presidente da Federação dos Conselhos

r:s
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Comunitários de Segurança Pública - CONSEPs - de Minas Gerais,
para reunião da Comissão no dia 4/3/2004, às 9h30min, e o Sr. José
Augusto de Paulo Freitas, Vice-Presidente da Associação dos
Auditores Fiscais do Trabalho de Minas Gerais, para reunião da
Comissão em 4/3/2004, às 14h30min; seja enviado ofício ao
Desembargador Márcio Antônio de Abreu Corrêa Marins, Presidente
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, solicitando-lhe a nomeação
de um Juiz de Direito para dirigir a Comarca de Campos Gerais, tendo
em vista que o aludido cargo está vago desde 21/10/2003; em que
solicita visita da Comissão à Delegacia de Polícia do Município de
Altenas para tratar do desaparecimento de sacas de café nessa
região; em que pede sejam enviados ofícios ao Sr. Otto Teixeira Filho,
Chefe da Polícia Civil, e ao Cel. PM Sócrates Edgard dos Anjos,
Comandante-geral da PMMG, solicitando-lhes a relação completa dos
municípios que mantém convênios remunerados com as Polícias Civil
e Militar, respectivamente, bem como com associações comunitárias
ou outras entidades civis; e em que solicita seja enviado pedido de
informações ao Cel. PM Geraldo Magela de Freitas, Comandante da
3a Região da Polícia Militar, e às agências dos Bancos do Brasil e do
Nordeste no Município de Brasília de Minas, solicitando-lhes relação
de doações efetuadas por esses Bancos à PMMG desse muncípio,
valores e período em que essas doações ocorreram e se ainda
ocorrem. Segundo denúncia, as referidas doações estariam sendo
recebidas pelo Ten. Ivo Diogo Leandro Santos. 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, 4 de março de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Rogério Correia - Leonardo

Moreira.
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 5
LEGISLATURA, EM 3/3/2004

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Roberto Ramos, Biel Rocha e Mauro Lobo, membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Antônio Andrade e Dinis Pinheiro. Havendo número regimental, o
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Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Roberto
Ramos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Sr. Carlos Armando Lopes do Nascimento,
Coordenador-Geral de Alta Complexidade Ambulatorial da Secretaria
de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, publicado no "Diário do
Legislativo" de 19/2/2004, e convite aos membros da Comissão,
formulado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da
Presidência da República, para participar de audiência pública no dia
8/3/2004. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n°
919/2003, no 20 turno, e comunica que designou o Deputado Roberto
Ramos para relatá-lo. Passa-se à 11 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°
1.186/2003 no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça. Passa-se à 2 a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento n° 2.265/2004. Passa-se à 3
Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Angelo (3),
em que solicita seja enviado ofício ao Juiz-Presidente do Tribunal de
Justiça, com vistas à obtenção de informações sobre a situação
funcional do motorista da Juíza de Direito da Comarca de Esmeraldas,
conhecido como Rômulo Pacheco; sejam encaminhadas à
Corregedoria-Geral de Justiça representação relatando as denúncias
apresentadas a esta Comissão contra a Juíza de Direito da Comarca
de Esmeraldas e cópia das notas taquigráficas da reunião com os
depoimentos de supostas vítimas e testemunhas, bem como toda
documentação pertinente ao caso; e seja realizada audiência pública
em 413/2004, para debater a operação da Polícia Militar na Rodovia
MG-10, acontecida em 25/2/2004, em Vespasiano; Dinis Pinheiro, em
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que solicita sejam ouvidos em audiência pública desta Comissão
os convidados que menciona, para que seja discutido o não-
cumprimento do Estatuto do Idoso no que diz respeito à gratuidade,
no transporte interestadual de passageiros, à qual fazem jus pessoas
com idade superior a 70 anos; Biel Rocha, em que solicita seja
realizada audiência pública desta Comissão com a Comissão de
Direitos Humanos da Câmara Municipal de Montes Claros, com os
convidados que menciona, para debater a morosidade na apuração de
diversos crimes no município. 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, 4 de março de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha.

ATA DA Sa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 52/2003, EM 3/3/2004
As 116h02min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

José Milton, Biel Rocha, Márcio Passos e Dalmo Ribeiro
Silva(substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação da
Liderança do BPSP) membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Biel Rocha, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado 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 o parecer do relator em 20 turno. Passa-se à ? Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2 0 turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n° 52/2003. A Presidência
suspende os trabalhos por 5 minutos para a lavratura da ata da
reunião, reabre os trabalhos e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da
ata da reunião, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. Cumprida a finalidade desta
Comissão, o Presidente agradece a presença e a colaboração dos

rÃ
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parlamentares e dá por encerrados os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de março de 2004.
Biel Rocha, Presidente - Daimo Ribeiro Silva - José Milton - Márcio

Passos.

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

1.191/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, a proposição em teia tem por

escopo seja declarada de utilidade pública a entidade denominada
Casa da Sopa e Centro Espírita Caminho da Luz, com sede no
Município de São Francisco de Seles.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Agora, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Casa da Sopa e Centro Espírita Caminho da Luz é uma entidade

civil sem fins lucrativos, fundada em 21/4/99, que não remunera seus
dirigentes, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, tendo
como objetivo maior a prestação de serviços gratuitos de forma
permanente, sem nenhuma discriminação, desenvolvendo projetos de
ação comunitária.

Cabe destacar, ainda, que ela oferece aos mais carentes
alimentação, vestuário e auxílio para moradia, procurando minimizar o
sofrimento dessas pessoas.

Para atingir seus objetivos programáticos, estabelece parcerias com
outras entidades congêneres e organismos governamentais, de forma
a atualizar permanentemente suas diretrizes de trabalho e captar
recursos para a realização das finalidades previstas em seu estatuto.

Pela relevância das ações sociais empreendidas pela entidade, a
consideramos merecedora do título declaratório de utilidade pública
que lhe está sendo outorgado.

Conclusão

rÀ
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Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.191/2003 na forma apresentada originalmente.
Sala das Comissões, 3 de março de 2004.
Alencar da Silveira Júnior, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.202/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, a proposição em tela tem
por escopo seja declarada de utilidade pública a Associação
Mantenedora de Serviços Sociais dos Servidores Públicos Municipais
de Uberlândia - AMASS -, com sede nesse município.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, com a Emenda n° 1, que apresentou
com a finalidade de sanar erro material relativamente ao nome da
entidade.

Agora, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Fundada em abril de 2000, a Associação em referência, sem fins

lucrativos, não remunera os seus diretores, sócios, conselheiros,
instituidores ou benfeitores.

De conformidade com o art. l, § l O , do seu estatuto, a entidade tem
por objetivos principais administrar os recursos oriundos das
contribuições dos associados, da quota social oferecida pelos
municípios e de outras fontes, tais como doações, verbas a fundo
perdido, subvenções sociais e celebração de convênios. Para realizar
seus objetivos, a entidade disponibiliza serviços médico-hospitalares,
ambulatoriais, odontológicos, fisioterápicos e psicológicos às pessoas
que deles necessitam, em especial a seus associados.

Tendo em vista a relevância desses objetivos, consideramos
oportuno conceder-lhe a pretendida honraria, como reconhecimento
dos seus esforços em prol da melhoria da qualidade de vida da
comunidade em que se situa.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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1.202/2003 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de março de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.210/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa da Deputada Vanessa Lucas, a proposição em tela tem
por escopo declarar de utilidade pública a Fundação Medioli, com
sede no Município de Betim.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Fundação Medioli tem por objetivo principal prestar assistência e

apoio à criança carente, aos idosos e aos portadores de deficiência
física. Além de incentivar programas congêneres aos que formula,
colabora com empresas particulares e órgãos governamentais,
podendo celebrar convênio com eles, para, juntos, desenvolverem
atividades comuns.

Dada a importância social de suas ações, voltadas para a melhoria
das condições de vida e com enfoque na solidariedade humana,
entendemos justo e oportuno conceder-lhe a pretendida honraria.

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

1.210/2003.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.215/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei
em epígrafe tem por escopo declarar de utilidade pública a
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Associação de Proteção à Velhice, Maternidade e Infância -
APROVEMI -, com sede no Município de Pedro Leopoldo.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Agora, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação em tela é uma entidade civil sem fins lucrativos,

instituída em 1987 com a finalidade precípua de criar asilos, creches,
albergues e centros de apoio. Mantém a Creche Vó Nenzinha, que
cuida do atendimento, em horário integral, de 87 crianças de três a
sete anos de idade, fornecendo-lhes alimentação, assistência
pedagógica e na área da saúde.

Vale destacar que seus dirigentes, todos voluntários, envidam
continuados esforços para a obtenção dos necessários recursos para
a manutenção da Creche.

Levando-se em consideração a relevância social de suas atividades,
no intuito de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, entendemos
justa a intenção de se conceder à entidade o pretendido título
declaratório de utilidade pública.

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

1.215/2003.
Sala das Comissões, 3 de março de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.308/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio do Projeto de Lei n° 1.308/2003, o Deputado Neider
Moreira pretende seja declarada de utilidade pública a Associação dos
Aposentados e Pensionistas de ltaúna - AAPI -, com sede no
Município de ltaúna.

Publicada em 13/12/2003, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.
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Fundamentação

A entidade em análise, constituída e em funcionamento há mais de
dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Constatamos, pois, que ela atende ao disposto na Lei n° 12.972, de
27/7/98, disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública.
Ademais, o parágrafo único do art. 34 do estatuto da entidade prevê a
não-remuneração dos cargos da diretoria pelas atividades
desenvolvidas e o § 20 do art. 36 estabelece que, sendo ela
dissolvida, os bens remanescentes serão destinados a uma instituição
congênere devidamente registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS -, razão pela qual não vislumbramos óbice
à tramitação do projeto.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.308/2003.
Sala das Comissões, 4 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Valadares - Marília Campos - Fábio Avelar.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 512003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o Projeto de Lei n° 5/2003
estabelece a cobrança de preço público pela utilização de bens de
domínio ou propriedade do Estado e dá outras providências.

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

Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela
aprovação da proposição na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, com as Emendas n os 1 a 3, que apresentou.

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

Fundamentação
O projeto em análise tem como objetivo estabelecer normas

jurídicas de utilização, pelo particular, de bens imóveis de domínio ou
propriedade do Estado.
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Nos termos da proposição, o uso, eventual ou não, desses bens,

a qualquer título, será precedido de permissão e será passível de
pagamento pelo permissionário. Os recursos obtidos com a cobrança
do preço público serão destinados ao Fundo de Fomento e
Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais -
FUNDESE - e aplicados, obrigatoriamente, no atendimento às
necessidades socioeconômicas dos vales do Jequitinhonha, Mucuri e
Rio Doce.

A Comissão de Constituição e Justiça, quenos precedeu na análise
da matéria, apresentou o Substitutivo n° 1, de forma a corrigir
imperfeições técnico-jurídicas no projeto. As modificações propostas
no substitutivo visam ao aprimoramento da proposição e permitem
introduzir, no âmbito da legislação estadual, o disciplinamento da
matéria, tal como ocorre no plano federal.

A Comissão de Administração Pública, por sua vez, apresentou
emendas que, no nosso entendimento, também aperfeiçoam o projeto.

Porém, propomos a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, da referida
Comissão, de forma a permitir a atribuição de prazo, por parte da
administração, também à autorização de uso de bem público.

As Emendas n° 4 e 5, que apresentamos, fazem alterações pontuais
no projeto, com vistas ao aprimoramentoda proposição.
Esclarecemos que, caso aprovada a Subemenda n° 1, fica prejudicada
a Emenda n° 1, e, caso aprovada a Emenda n° 4, fica prejudicada a
Emenda n° 2, ambas da Comissão de Administração Pública.

Do ponto de vista econômico e financeiro, a proposição não provoca
impacto sobre as contas públicas do Estado, pois os institutos
adequados, previstos no ordenamento jurídico, para a utilização de
bens de domínio público, quais sejam a concessão, a permissão e a
autorização de uso, já são utilizados pelo poder público estadual,
tendo a norma jurídica proposta o caráter apenas de formalização da
matéria no âmbito da legislação estadual.

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

5/2003 no l o turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 3, da
Comissão de Administração Pública, com a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 1, com as Emendas n

o
s 4 e 5, que apresentamos, e pela
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rejeição das Emendas n

o
s 1 e 2, da Comissão de Administração

Pública.
SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 3 0 a seguinte redação:
"Art. 3°-
Parágrafo único - É facultado à administração, por razões de

interesse público, atribuir prazo à permissão e à autorização de uso.".
EMENDA N°4

Dê-se ao art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - O uso de bem patrimonial será remunerado e observará as

normas relativas ao procedimento licitatório.
Parágrafo único - O uso de bem patrimonial para a promoção de

atividade sem finalidade econômica poderá ser gratuito, desde que
verificado relevante interesse público, devidamente motivado.".

EMENDA N° 5
Dê-se ao "caput" do art. 6 0 a seguinte redação:
"Art. 60 - O compartilhamento de espaço público, de qualquer

modalidade e a qualquer título, deverá ser previamente comunicado à
autoridade competente, que promoverá a cobrança, proporcional ao
compartilhamento, na forma que dispuser o regulamento."

Sala das Comissões, 3 de março de 2004.
Jayro Lesse, Presidente - Chico Simões, relator - José Henrique -

Sebastião Helvécio - Elmiro Nascimento.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N°29/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe

altera o "caput" e o § l°do art. 1° da Lei n° 9.401, de 18/12/86, que
autoriza o Poder Executivo a reduzir a jornada de trabalho de
servidores públicos e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça deixou de exarar sua
conclusão sobre a matéria, visto que esta foi encaminhada à comissão
subseqüente à que foi distribuída, por força do art. 140 do Regimento
Interno.

Por seu turno, a Comissão de Administração Pública exarou parecer
pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que apresentou.
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Agora, vem a matéria a esta Comissão para, nos lindes da

competência desta, ser analisada.
Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo alterar o "caput" e o §
10 do art. 1° da Lei n° 9.401, de 18/12/86, que autoriza o Poder
Executivo a reduzir a jornada de trabalho de servidores públicos e dá
outras providências.

Essa lei autoriza o Poder Executivo a reduzir para 20 horas
semanais a jornada de trabalho do servidor público estadual
legalmente responsável por excepcional em tratamento especializado.

A proposição em pauta visa a ampliar o universo dos servidores
contemplados pelo benefício, estendendo-o àqueles responsáveis por
excepcional ou portador de deficiência que o torne incapaz.

Por sua vez, a Comissão de Administração Pública entendeu que o
adequado seria conceder o benefício àquele responsável por
excepcional em tratamento especializado ou por portador de
deficiência considerado incapaz. Assim, essa comissão apresentou a
Emenda n° 1, com a qual pretende dar mais transparência ao objetivo
da proposição quanto ao reconhecimento da deficiência que torne o
seu portador incapaz e para manter coerência com a Lei n° 13.799, de
21/12/2000. Essa lei cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos
da Pessoa Portadora de Deficiência e dispõe sobre a política estadual
relativa a tais direitos.

A atual e mencionada legislação dispõe sobre a redução de jornada
de trabalho para servidor público estadual responsável por pessoas
que estejam em tratamento especializado. A proposição em pauta
pretende alterá-la, incluindo também portador de deficiência
considerado incapaz. Há pessoas que necessitam do apoio de outras,
como, por exemplo, aquelas que sofreram amputação, mas não há
tratamento especializado para solucionar o problema.

Assim, entendemos que a proposição é extremamente meritória e
apresenta relevante alcance social. A matéria, pela sua grande
importância, é objeto da política estadual dos direitos da pessoa
portadora de deficiência, que tem por finalidade, entre outras, o
amparo a essas pessoas. E tratada pelo Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, órgão deliberativo e
controlador das políticas e das ações, em todos os níveis de
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atendimento, dirigidas aos portadores de deficiência.

Esse órgão colegiado apresenta composição paritária entre o poder
público e a sociedade civil, é integrado por 24 membros,
representantes de diversos órgãos, entidades e segmentos da
sociedade, inclusive do Poder Legislativo, indicado pelo Presidente da
Assembléia Legislativa. Elabora e fiscaliza a execução de programas
voltados para a pessoa portadora de deficiência, objetivando a defesa
de suas necessidades e de seus direitos. Estimula, apóia e
desenvolve o estudo e o debate da situação dessas pessoas, bem
como propõe medidas a serem adotadas pelo Governo.

Há pessoas que necessitam do apoio de outras, independentemente
de estarem em tratamento especializado, como preconizado na
legislação vigente. O ponto central é o apoio à pessoa deficiente. São
situações assemelhadas, merecendo, assim, o mesmo tratamento. Se
aquelas que estão em tratamento podem obter o benefício, não há
como negá-lo às outras, sendo, então, a proposição procedente.

Entendemos que a repercussão financeira da proposição é pouco
significativa, pois acreditamos que os casos concretos representam
um percentual mínimo no universo do funcionalismo público. Por
exemplo, a incidência da síndrome de Down é, estatisticamente, da
ordem de 0,1%, percentual que pode ser ainda menor numa
população composta de servidores que são pais ou tutores.

A matéria não encontra óbice do ponto de vista orçamentário. Ao
elaborarem a sua proposta orçamentária, os órgãos afetados deverão
fazer a harmonização e compatibilização de receitas e despesas de
forma a se obter o equilíbrio orçamentário. A eventual admissão de
funcionários para compensar a redução da carga horária dos
servidores em tela não implica déficit orçamentário.

Para tanto, cumpre observar que será necessário prazo para que o
Poder Executivo possa fazer o planejamento e a adequação do
benefício criado pela futura lei, embora de pequena monta, às receitas
públicas e proceder à mencionada compatibilização. As despesas
devem ser apuradas, contabilizadas, incluídas na proposta
orçamentária, aprovadas por este parlamento, sancionadas e
inseridas na Lei Orçamentária.

E essencial ressaltar que o projeto de lei em pauta é apenas
autorizativo. Cabe ao poder discricionário do Executivo conceder ou
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não o benefício, de acordo com a conveniência. Na hipótese, em
que não acreditamos, de não haver recursos financeiros, o benefício
pode deixar de ser concedido. O projeto de lei em pauta não gera
nenhum direito para o servidor.

A luz da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal
n° 101, de 4/5/2000), entendemos, também, que a matéria não
encontra óbice. A primeira vista, poder-se-ia pensar que o projeto em
pauta criaria uma despesa obrigatória de caráter continuado, estando
em desacordo com o art. 17 desse diploma legal. Todavia, isso não
ocorre, devido ao caráter autorizativo e, principalmente, porque,
voltamos a ressaltar, acreditamos que essas despesas serão muito
pequenas, possibilitando os mencionados remanejamentos,
compensações e mudanças.

O administrador concederá o benefício somente se puderem ser
atendidas as disponibilidades orçamentárias e a Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Finalmente, cumpre-nos ressaltar que se sobrepõe a esses
argumentos uma questão principiológica, filosófica, de valores e visão
do mundo. Não podemos aceitar um mundo excludente. Enquanto nos
contentarmos com a simples integração da pessoa portadora de
deficiência, sem vivenciar a inclusão, a exclusão permanecerá. A
maior parte de nossa legislação, inclusive a Constituição Federal,
dispõe sobre integração. Ocorre que existe um movimento mundial
pela inclusão da pessoa portadora de deficiência, e não mais uma
simples integração. Integrar significa adaptar-se, acomodar-se,
incorporar-se. Trata-se da reunião de grupos diferentes. Reflete
sempre uma ação do portador de deficiência para tentar adaptar-se,
incorporar-se. Já a inclusão, não. Ela significa envolver, fazer parte,
pertencer. Representa uma ação da sociedade que vem acolher parte
dessa mesma sociedade que está excluída por falta de condições
adequadas. Significa trazer para dentro de um conjunto alguém que já
faz parte dele.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1° turno, do

Projeto de Lei Complementar n° 29/2003 com a Emenda n° 1, da
Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 3 de março de 2004.
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Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Chico

Simões - Jayro Lessa - Mauro Lobo - Elmiro Nascimento - Sebastião
Helvécio.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°61/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto em tela acrescenta

os § 30 e 40 ao art. 1° da Lei n° 12.768, de 2211/98, que regulamenta
o art. 197 da Constituição do Estado, o qual dispõe sobre a
descentralização do ensino e dá outras providencias.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria. A seguir, a Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia opinou por sua aprovação.

Agora cabe a esta Comissão emitir parecer, nos termos do art. 102,
VI, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise objetiva obrigar o Estado a divulgar pela

Internet o quadro demonstrativo mensal da movimentação de recursos
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério - FUNDEF - e afixar em local visível,
nas Superintêndências Regionais de Ensino e nas escolas da rede
estadual de ensino, quadro que contenha esse demonstrativo.

O FUNDEF é um fundo federal, implantado em 1998, com recursos
do ICMS, do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal -
FPE -' do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - e do IPI -
Exportação, Desoneração de Exportação. A distribuição do FUNDEF,
que visa à universalização do ensino, baseia-se no número de alunos
matriculados nas redes estaduais e municipais de ensino fundamental.
O fundo possui natureza contábil, sem personalidade jurídica própria,
e é operacionalizado por contas específicas, com repasses
automáticos, que eliminaram a burocracia para a liberação da verba.
Sua descentralização significou uma conquista, ao evitar os desvios
de recursos e a morosidade dos processos. Além disso, esse instituto
inaugurou um novo tipo de controle: o controle social de recursos, por
meio de conselhos e colegiados, um instrumento decisivo para dar
maior efetividade às políticas públicas.

Tal controle social, contudo, não substitui ou exclui os controles
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interno e externo. O controle interno é de responsabilidade do
Governo Federal, uma vez que há recursos federais envolvidos. O
controle externo compete ao Poder Legislativo e ao Tribunal de
Contas, que fiscaliza a repartição, as transferências e a aplicação de
recursos.

A legislação obriga os Governos Estaduais e Municipais a
apresentarem a comprovação da utilização dos recursos do FUNDEF:

a) mensalmente - ao Conselho de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEF, conforme estabelece o ali. 5 0 da Lei n° 9.424, de
1996;

b) bimestralmente - a toda a sociedade, por meio de publicação de
relatórios do respectivo Poder Executivo, com o resumo de execução
orçamentária, que evidencie as despesas de manutenção e
desenvolvimento do ensino, em favor do ensino fundamental, à conta
do FUNDEF, com base no disposto no § 30 do ali. 165 da Constituição
Federal, e no ali. 72 da Lei n° 9.394, de 1996 - Lei de Diretrizes e
Bases - LDB -;

c) trimestralmente - ao Tribunal de Contas do Estado - TCE -, com
base no disposto na Instrução Normativa n° 2, de 2002, do TCE.

No entanto, apesar de todos esses mecanismos de controle internos
e externos, ainda são inúmeras as denúncias de desvios de verbas do
FUNDEF.

É de fundamental importância, portanto, a ação fiscalizadora direta
da comunidade. O controle social é instrumento decisivo para maior
efetividade das políticas públicas. O fortalecimento dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF e da participação da
comunidade escolar deve ser incentivado.

Assim, a ampla divulgação do demonstrativo mensal da
movimentação de recursos do FUNDEF pela Internet e sua afixação
nas Superintendências Regionais de Ensino e em cada escola da rede
pública, tal como propõe o projeto, é um instrumento a mais de ajuda
a esse processo de fortalecimento da cidadania ativa.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há óbice à aprovação
da matéria, por não implicar dispêndio de recursos públicos.

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

61/2003 no 1° turno.
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Sala das Comissões, 3 de março de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - José Henrique, relator - Sebastião

Helvécio - Chico Simões - Elmiro Nascimento.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 303/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Pastor George, dispõe
sobre o Curso Preparatório nas Instituições Públicas Estaduais de
Ensino Médio para Ingresso ao Ensino Superior.

A matéria foi encaminhada preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou. A seguir, foi analisada pela Comissão de Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, que opinou por sua
aprovação na forma do Substitutivo n°2, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, quanto
ao mérito, no V turno, nos termos do art. 102, VI, "a", c/c o art. 188, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela objetiva a implantação nas escolas de

ensino médio e nos Centros Estaduais de Educação Continuada -
CESECs - de cursos preparatórios para vestibulares em instituições
de ensino superior.

A comissão que nos precedeu salientou que é papel constitucional
dos Estados assegurar o ensino fundamental, gratuito e obrigatório, e
oferecer, com prioridade, o ensino médio. Informou ainda que um dos
objetivos do Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei Federal
n° 10.172, de 9/1/2001, é fazer com que os Estados atendam a 100%
da demanda pelo ensino médio até o fim da década de vigência do
Plano, aprimorando, ao mesmo tempo, sua qualidade e reduzindo os
índices de distorção entre idade e série. Tal meta já se realizará em
2004, segundo a Secretaria da Educação, que informa que a
capacidade instalada na rede estadual é suficiente para matricular no
ensino médio todos os concluintes do ensino fundamental, o que
demonstra um passo importante na universalização do ensino médio
em nosso Estado.

Entretanto, a rede pública ainda não está preparada para acolher os
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jovens e jovens adultos, situados na faixa de 15 a 24 anos, que,
tendo concluído o ensino fundamental, abandonaram a escola e agora
estão retornando aos estudos no ensino médio devido às exigências
crescentes por maior escolarização e qualificação profissional.

Para atender à demanda, o Governo terá que criar 210 mil novas
vagas no ensino médio nos próximos quatro anos. Assegurar essa
expansão e, ao mesmo tempo, promover a melhoria da qualidade do
ensino é um grande desafio imposto ao Estado.

Minas teve um aumento de 133% de matrículas no ensino médio
nos últimos oito anos, e hoje menos da metade dos jovens entre 15 e
17 anos estão matriculados no ensino médio (41,9%), enquanto
49,9% estão freqüentando alguma série do ensino fundamental.
Destes jovens, 8,2% encontram-se fora da escola.

Diante dessa realidade consideramos que, embora valorosa a
intenção do autor do projeto, nosso Estado já terá de despender
grandes recursos para cumprir suas obrigações legais com a
educação, ficando praticamente impossível arcar com despesas
extras para preparar estudantes para o vestibular.

Senão vejamos: o custo por aluno no ensino médio no Estado hoje
está em R$903,92 por ano, segundo dados da Secretaria da
Educação. Se considerarmos que o número de alunos na 3a série do
ensino médio em 2002 era de 257.964, segundo o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP -, chegamos a um custo
extra aproximado de R$233.000.000,00 por ano para o Estado manter
cursos preparatórios para o vestibular em toda a sua rede de ensino
médio, com a duplicação dos turnos em todas as salas, seguindo a
carga horária dos cursos pré-vestibulares existentes. Ademais, a
Secretaria da Educação já se posicionou contra tal projeto,
apontando-o como inexeqüível.

Para cumprir tal meta, o projeto teria que indicar a fonte de receita
para sua execução, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Como
isso não foi feito, ele torna-se também inaplicável do ponto de vista
financeiro-orçamentário.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 303/2003.
Sala das Comissões, 3 de março de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - Elmiro Nascimento, relator - José

rÃ



143
Henrique - Sebastião Helvécio - Chico Simões.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°815/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em pauta

dispõe sobre o ensino braille em escolas especiais no Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.

Preliminarmente, a matéria foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que perdeu prazo para emitir seu parecer.

Em seguida, a proposição foi distribuída à Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia, que opinou por sua aprovação na forma
do Substitutivo n° 1, que apresentou.

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

Fundamentação
A proposição sob comento objetiva normatizar o sistema brailie nas

escolas estaduais que atendem portadores de deficiência visual.
A matéria foi amplamente analisada pela Comissão de Educação,

que, objetivando corrigir algumas impropriedades, apresentou o
Substitutivo n° 1. O projeto não inova, ao estabelecer determinadas
diretrizes a serem observadas pelo poder público, porquanto já existe
lei federal que disciplina o assunto. Desse modo, obrigar as escolas
que atendem alunos portadores de deficiência visual a manter salas
de recursos, oficinas pedagógicas e de formação e capacitação
profissional, instrução ou interpretação do sistema braille não inova
nem cria obrigações. Consoante o censo escolar do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP -, até 2002 tínhamos 39
estabelecimentos de educação especial (aí incluídos aqueles voltados
para os deficientes visuais), em nosso Estado, e 83 escolas que
oferecem, além da educação especial, outra modalidade de ensino.
Como pode ser observado, não é um número tão significativo.

O MEC, através da Secretaria de Educação Especial, vem
implementando uma série de medidas que propiciem ao aluno cego
ou de visão subnormal melhor desempenho acadêmico. Assim, foi
criado o Projeto CAP - Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento
às Pessoas com Deficiência Visual. Esse projeto oferece subsídios
aos sistemas de ensino para a implantação, a organização e o
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funcionamento de serviços de apoio pedagógico e suplementação
didática prestados aos educandos com deficiência visual inseridos no
ensino regular. Os centros são dotados de equipamentos e recursos
tecnológicos avançados para a produção de livros e textos em braille
para distribuição aos alunos e apoio complementar ao aluno deficiente
visual. O alvo do CAP é prioritariamente o aluno cego ou o de baixa
visão matriculado no ensino fundamental da escola pública.

A Lei Orçamentária atual contém uma atividade denominada
Desenvolvimento de Educação Especial, no valor total de
R$43.482.324,00, destinados à educação especial, que tem como
meta 230 escolas atendidas.

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

815/2003, no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.

Sala das Comissões, 3 de março de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - Chico Simões, relator - Elmiro Nascimento

- Sebastião Helvécio - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.017/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em análise
dispõe sobre a instituição do direito de socorro emergencial aos
usuários das rodovias estaduais.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu porsua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou.

Posteriormente, a proposição foi apreciada pela Comissão de
Saúde, que opinou por sua aprovação com a Emenda n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça.

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

Fundamentação
A proposição estabelece que os usuários das rodovias mineiras, na

hipótese de acidente, têm direito ao atendimento médico emergencial,
assim como à remoção para o hospital mais próximo ou o mais
adequado à ocorrência. Estatui seu art. 2 0 que o referido socorro será
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prestado por equipe médica ou paramédica. O autor do projeto se
justifica alegando que, após a ocorrência do acidente, há o que se
chama de "período de ouro", ou seja, quanto menor o tempo decorrido
entre o sinistro e o atendimento, maior a chance de recuperação do
acidentado.

Com efeito, as estatísticas comprovam que, quando a vítima de
acidente de trânsito recebe atendimento médico imediato, as lesões
decorrentes podem ser minimizadas. No caso de acidentes graves,
essa medida pode até mesmo salvar a vida da pessoa.

A Comissão de Constituição e Justiça promoveu acurada análise da
matéria. Entendeu que, por impossibilidade de aplicação da futura
norma aos órgãos públicos estaduais, era necessário oferecer a
Emenda n° 1, assegurando o citado socorro somente aos usuários
que trafegarem em rodovias concessionadas.

Contudo, em que pese à balizada conclusão da citada Comissão,
entendemos que tal procedimento não pode vigorar, porquanto irá
dispensar tratamento diferenciado aos usuários. A pessoa acidentada
nas rodovias estaduais não concessionadas se verá desamparada, o
que é uma incongruência.

Ademais, a posição assumida pela mencionada Comissão colide
com o postulado estabelecido na Carta Magna, na qual é garantida a
igualdade de todos perante a lei.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, escopo desta
Comissão, as despesas decorrentes da futura lei poderão ser
incluídas na dotação orçamentária designada ao órgão gestor, no
caso o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais -
DER-MG.

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

1.017/2003 no P turno e pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de março de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - José Henrique, relator - Sebastião

Helvécio - Elmiro Nascimento - Chico Simões.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.170/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela

dispõe sobre o recolhimento do 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 o prazo para emitir parecer.

Posteriormente, foi a proposição apreciada pela Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que opinou por sua
aprovação.

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

Fundamentação
Cabe à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em

razão da matéria compreendida em sua denominação e objeto, a
apreciação do projeto em tela, conforme o disposto no art. 102, inciso
VII, alínea "d", do Regimento Interno.

A proposição estatui a divisão em até quatro parcelas iguais e
consecutivas do recolhimento de preços públicos e outros encargos
decorrentes da remoção e estada de veículos e demais objetos, bem
como das multas aplicadas em razão de infração à legislação de
trânsito.

O projeto, no seu art. 2°, permite que a autoridade competente
desobrigue o infrator do recolhimento dos referidos preços e encargos
se comprovada, nos termos da regulamentação da lei, a incapacidade
de pagamento.

Com efeito, a crise financeira e a crescente falta de recursos vêm
afetando sobremaneira o cidadão. Este, cada vez mais onerado, não
consegue pagar o que lhe é exigido, daí a conveniência da proposição
ao prever o parcelamento do débito.

Constatamos, por intermédio do parecer exarado pela Comissão
anterior, que o autor se inspirou em semelhante legislação do
Município de Belo Horizonte. De fato, a Lei Municipal n° 8.209, de
251912001, prevê o citado parcelamento, em até quatro vezes.

Entendemos, portanto, que o projeto inova, uma vez que busca
estender o benefício e dispensar igual tratamento para os
contribuintes de todo o território mineiro, o que consideramos
pertinente.

Segundo os dados constantes do Quadro Geral da Receita da
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proposta orçamentária para 2004, estimam-se para este exercício
R$47.691.815,00 como receita advinda de multas previstas na
legislação de trânsito. Em 2003, arrecadaram-se R$49.346.217,74
naquela rubrica.

Sob a ótica financeiro-orçamentária, escopo desta Comissão, a
proposição é de relevante importância para o Tesouro Estadual, pois
possibilita o ingresso, ainda que parcelado, de recursos que, de outra
forma, poderiam até não entrar. Facilitando-se o pagamento, diminui-
se a inadimplência e aumenta-se a arrecadação.

Contudo, a fim de aperfeiçoarmos o projeto, entendemos que deve
ser fixado valor mínimo para o referido parcelamento, o que faremos
por meio da Emenda n° 1, apresentada a seguir.

Entendemos, também, que o art. 20 da proposição contraria
dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, além de configurar
renúncia de receita, razão pela qual achamos que deve ser suprimido,
o que faremos por meio da Emenda n° 2.

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

1.170/2003 no 1° turno, com as seguintes Emendas n
o
s 1 e 2.

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao art. 1 0 o seguinte § 2°, passando o parágrafo único

a denominar-se § 1°:
"Art. 1°-
§ 20 - Não serão objeto de parcelamento valores iguais ou inferiores

a 25,00 UFEMGs.".
EMENDA N°2

Suprima-se o art. 20.
Sala das Comissões, 3 de março de 2004.
Jayro Lessa, Presidente - Elmiro Nascimento, relator - José

Henrique - Sebastião Helvécio - Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.186/2003

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo obrigar os estabelecimentos que menciona a instalar
cadeiras especiais, destinadas a pessoas obesas.

Publicado em 23/10/2003 no "Diário do Legislativo", o projeto foi
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examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, legalidade e
constitucionalidade na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
O número de obesos no Pais tem crescido em proporções

alarmantes, o que enseja a responsabilidade dos legisladores em
propor iniciativas para esse segmento da população. Embora não seja
uma doença nova, a obesidade assume atualmente proporções
epidêmicas e já afeta até o. universo infantil. Acompanhando a
tendência mundial, os casos de pessoas com excesso de peso no
Brasil têm aumentado consideravelmente, fator que exige uma
reavaliação na conduta de toda a sociedade.

A matéria ora proposta tem como finalidade obrigar os
estabelecimentos que menciona a instalar cadeiras especiais,
destinadas a pessoas obesas. A medida irá contribuir para a
concretização da igualdade no tratamento dos cidadãos, conforme o
previsto em nossa lei magna.

A essência do projeto de lei é facilitar o acesso das pessoas obesas
• espaços culturais, promovendo, assim, melhores condições de vida
• esse grupo. Além dos problemas de saúde e dos fatores
psicossociais associados à doença, a falta de lugares públicos
adequados contribui para que essas pessoas se tornem cada vez
mais reclusas.

Geralmente, os locais públicos têm equipamentos de acomodação
padronizados, o que provoca um enorme desconforto e,
principalmente, constrangimentos às pessoas obesas, gerando um
efeito psicológico muito negativo. Saliente-se que a obesidade não
deve ser tratada com preconceito, já que o obeso é vítima de uma
série de fatores orgânicos, ambientais e sociais, que têm implicações
fortes para o controle da doença.

Criar condições especiais para esse grupo, a fim de facilitar a sua
inclusão social, é condição essencial para a melhoria do estado geral
de saúde dessas pessoas. Convém ressaltar o art. 3 0 da Constituição
Federal, que declara ser um dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil "promover o bem de todos, sem preconceitos de
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origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação".

Portanto, concluímos que a medida ora proposta, além de oportuna
e meritória, faz-se necessária. Entendemos que é dever do Estado
incluir em seu ordenamento jurídico normas expressas destinadas a
combater a discriminação e o desrespeito às pessoas obesas,
garantindo, assim, os seus direitos individuais e sociais.

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

1.186/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de março de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos, relator - Biel Rocha -

Mauro Lobo.
PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 52/2003
Comissão Especial

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, a proposta de

emenda à Constituição em epígrafe visa a alterar o art. 84 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

Aprovada no 1° turno na Comissão Especial e no Plenário, a
proposta retorna a esta Comissão para receber parecer, nos termos
da alínea "a" do inciso 1 do art. 111 do Regimento Interno.

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

A Proposta de Emenda à Constituição n° 52/2003 visa a acrescentar
ao art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT
- da Constituição Estadual o tombamento da serra da Moeda, por ser
acidente geográfico relevante e merecedor de ser conservado e
declarado monumento natural. O referido art. 84 já inclui outros
acidentes geográficos nesta categoria, tais como os picos do Itabirito,
do Ibituruna e do ltambé e as serras do Caraça e da Piedade, entre
outras. No 1 0 turno, foi aprovada emenda que estendeu o tombamento
e a declaração do "status" de monumento natural à serra de Ouro
Branco, por ter os melhores atributos naturais, cônicos e paisagísticos
da serra do Espinhaço, da qual faz parte, e também por serem seus
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contrafortes cortados por um dos trechos mais belos da Estrada
Real.

Como já foi dito no parecer para o 1° turno, o tombamento é uma
forma de proteção de bens móveis e imóveis, prevista no Decreto-Lei
n° 25, de 30/11/37. Os bens tombados são aqueles cuja conservação
é do interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da
história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico,
etnográfico, bibliográfico ou artístico. Segundo o mesmo decreto-lei,
podem também ser tombados os monumentos naturais, bem como os
sítios e paisagens que devam ser conservados pela feição notável
com que tenham sido dotados pela natureza. Monumentos naturais
são, no dizer do biólogo e geógrafo Alexandre von Humboldt (1769-
1859), pioneiro da ecologia moderna e da proteção à natureza,
aqueles territórios que contêm excepcional interesse biológico. O
moderno direito ambiental deu-lhes, entretanto, uma definição mais
elaborada e os protege por meio da Lei Federal n° 9.985, de 2000,
que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza - SNUC -, transformando-os em unidades de conservação
do grupo de proteção integral. As unidades de conservação da
categoria monumento natural têm como principal objetivo, nos termos
dessa lei, preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande
beleza cênica. Esses sítios podem ser constituídos por áreas
particulares, desde que seja possível compatibilizar o objetivo da
unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais pelos
proprietários.

Não nos parece, assim, haver dúvida em opinarmos pela aprovação
da medida pretendida, já que é relevante e de grande interesse para a
população e a economia do Estado, que querem ver as serras da
Moeda e de Ouro Branco preservadas para a presente e as futuras
gerações.

Conclusão
Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação, no 2 0 turno, da

Proposta de Emenda à Constituição n° 5212003 na forma do vencido
no 1° turno.

Sala das Comissões, 3 de março de 2004.
Biel Rocha, Presidente - José Milton, relator - Dalmo Ribeiro Silva -

Márcio Passos.
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Redação do Vencido no 1° Turno

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 5212003
Altera o "caput" do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art.1 0 - O "caput" do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais

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

"Art. 84 - Ficam tombados para o fim de conservação e declarados
monumentos naturais os picos do Itabirito ou do Itabira, do Ibituruna e
do ltambé e as serras do Caraça, da Piedade, de Ibitipoca, da Moeda,
de Ouro Branco, do Cabral e, no planalto de Poços de Caldas, a de
São Domingos.".

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

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a novadiretoria do Conselho Regional de

Minas Gerais (Requerimento n° 2.064/2003, da Deputada Marília
Campos);

de pesar pelo falecimento do Sr. Celso Lemos Lélis, ocorrido em
10112/2003, em Caetanópolis (Requerimento n° 2.099/2004, do
Deputado Doutor Ronaldo);

de pesar pelo falecimento do Sr. Guilherme Ribeiro de Souza,
ocorrido em 2/12/2003, em Uberaba (Requerimento n°2.101/2004, do
Deputado Paulo Piau);

de regozijo com o jornal "O Lutador" pelo transcurso de seu 750
aniversário de fundação (Requerimento n° 2.105/2004, do Deputado
Célio Moreira);

de congratulações com o Município de Moeda pelo transcurso de
seu 500 aniversário de emancipação (Requerimento n°2.107/2004, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Cárrego do Bom Jesus pelo
transcurso do seu 500 aniversário (Requerimento n° 2.108/2004, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
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de congratulações com a PUC MINAS pelo transcurso do 45°

aniversário de sua fundação (Requerimento n° 2.109/2003, do
Deputado Domingos Sávio);

de aplauso ao Rotary Internacional pela comemoração do 99°
aniversário de sua fundação (Requerimento n° 2.110/2003, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Educar Serviços Educacionais de Nova
Serrana por seu compromisso com a educação (Requerimento n°
2.113/2003, do Deputado Paulo Cesar);

de congratulações com a UNIMONTES por ter obtido excelente
conceito no "provão" realizado em 2003 (Requerimento n°2.129/2003,
da Deputada Ana Maria Resende);

de aplauso ao jornal "Hoje em Dia" pelo 16° aniversário de sua
fundação (Requerimento n°2.138/2004, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Sociedade dos Amigos de Santa Bárbara pelo
tricentenário da cidade de Santa Bárbara (Requerimento n°
2.144/2004, do Deputado Chico Simões);

de congratulações com o Município de Sapucaí-Mirim pelo
transcurso do 66 0 aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
2.145/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Cachoeira de Minas pelo
transcurso do 150 0 aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
2.146/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 6 DE MARÇO DE 2004

ATAS

ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 4/3/2004

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

(Expediente): Ata - Questões de ordem - Correspondência: Ofícios - 2
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei n°5 1.421 a 1.42412004 - Requerimentos nos 2.402 a 2.44912004 -
Requerimentos dos Deputados Domingos Sávio (2), Roberto Carvalho
e outros, Weliton Prado, Paulo Piau, Laudelino Augusto e outros, da
Comissão Especial dos Aeroportos e das Comissões de Transporte e
de Segurança Pública (2) - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Direitos Humanos, de Educação, de Turismo e de
Fiscalização Financeira e dos Deputados Alberto Pinto Coelho e
Elmiro Nascimento (2) - Questões de ordem - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Pimenta e
Roberto Carvalho - 2 Parte (Ordem do Dia): V Fase: Abertura de
Inscrições - Questões de ordem - Palavras do Sr. Presidente -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimento do Deputado Laudelino Augusto e
outros; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos das
Comissões de Transporte e de Segurança Pública (2), dos Deputados
Weliton Prado e Paulo Piau e da Comissão Especial dos Aeroportos;
aprovação - Requerimento n° 1.84812003; aprovação - Requerimento
n° 1.901/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Requerimento do Deputado Miguel Martini; deferimento; discurso do
Deputado Domingos Sávio - Encerramento - Ordem do Dia.

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

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

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h15min, a lista

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2 0- Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia, gostaria que,
neste momento, o Deputado Durval Angelo estivesse no Plenário -
apesar de se encontrar na ante-sala do Plenário - para ouvir minha
questão de ordem, diferentemente do que fez, esperando ausentar-me
da Comissão de Direitos Humanos para proferir palavras de certa
forma ofensivas à questão ética e ao decoro parlamentar. Eu disse,
desta tribuna, tendo sido transmitido ao vivo pela televisão e pela
Rádio ltatiaia por três vezes, e vou repetir o que disse.

No ano passado, houve 29 policiais, entre militares, civis e
bombeiros, mortos em confrontos. Neste ano, já houve sete policiais
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abatidos e outros três vítimas de tentativas de homicídios. A
insegurança pública campeia em nosso Estado, e a responsabilidade
maior por essa insegurança é do Governo do Estado, do Governo
Federal, da Assembléia, do Ministério Público e do Judiciário. Os
policiais, que estão na ponta da linha, são os agentes públicos de
menor responsabilidade nesse processo, porque não é o Soldado ou o
Detetive que consegue liberar recursos para treinamento, reciclagem,
melhores viaturas, coletes à prova de bala, ou seja, toda a infra-
estrutura de que necessita o aparato policial.

O Deputado Durval Angelo disse mais cedo, na Comissão de
Direitos Humanos, em uma entrevista à TV Alterosa, que este
Deputado estaria incitando os policiais a matar. Repetirei para o
Deputado Durval Angelo, a fim de que ouça com todas as letras e de
forma bem clara: aquele que saca uma arma para o policial, durante
um confronto, tem de ser morto, porque a lei o permite. A não ser que
o Deputado desconheça o que está previsto no Código de Processo
Penal. Dentro do exercício regular do direito, no estrito cumprimento
do dever legal, em legítima defesa, própria e de terceiros, o policial
pode - não só o policial, mas qualquer cidadão - tirar a vida do outro
que esteja na iminência de oferecer perigo a sua integridade física, a
sua vida ou à de terceiro. Isso é válido não só para o policial, mas
também para qualquer cidadão.

Foi dito na Comissão de Direitos Humanos que este Deputado
estaria dando declarações como essas para buscar votos, o que é
uma mentira deslavada. Eu, da mesma forma, poderia dizer que o
Deputado massacra os policiais, na Comissão de Direitos Humanos,
para obter votos de vítimas que porventura tenham dado queixa dos
policiais.

O Cel. Rômulo, Comandante do Destacamento da Capital, que foi
Soldado da Polícia Militar, que tem uma postura impecável, que corre
atrás de bandido assim como o Soldado, deveria ser seguido por
outros Coronéis da Polícia Militar. Belo Horizonte está muito bem
servida por tê-lo à frente de seu policiamento, e o Governador está de
parabéns por sua nomeação. Quem dera se o Estado de Minas Gerais
tivesse, em todas as suas dez regiões, Coronéis como Rômulo Diniz.

Para que não paire mais nenhuma dúvida, já que, às vezes, o
próprio jornalista Eduardo Costa, da Itatiaia, faz questionamentos,
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digo que não quero mais participar de enterro de policiais, à
revelia, como tem acontecido. Prefiro visitar o policial num Tribunal,
quando estiver sendo julgado, porque ali ele terá como se defender,
poderá instruir um advogado para sua defesa, do que em um
cemitério, onde não há mais nada a fazer. Não podemos permitir que
a vida de policiais seja banalizada. Esses policiais têm direitos
humanos como qualquer outro cidadão, como os marginais que estão
presos. Esses policiais têm família e filhos. Gostaria muito que o
Deputado Durval Angelo, quando ocorresse um fato como esse,
acompanhasse, juntamente com este parlamentar, o enterro de um
policial, morto no combate ao crime, para sentir a dor das vítimas.

O Sarg. Noel Rosa, que participou da operação na cidade de
Vespasiano, há quinze dias, foi o mesmo que, durante uma operação,
perseguindo assaltantes de Banco, matou um bandido em legítima
defesa. E é assim que a Polícia Militar e a Polícia Civil têm de fazer.
Bandido que saca arma para o policial deve ser morto, na forma da lei.
A lei permite, diz com toda clareza que, no exercício regular de direito,
no estrito cumprimento do dever legal, em legítima defesa, própria e
de terceiros, qualquer cidadão pode se defender, quanto mais o
policial, que tem o dever, que é treinado.

Não quero ficar visitando velórios, comparecendo a enterros de
policiais. Estamos perdendo vidas de agentes públicos que vivem
honestamente, com um salário insuficiente para suprir suas
necessidades básicas.

Não aceito que, na minha ausência, o Deputado venha falar que
estou mandando policiais matarem porque tenho imunidade. Posso
até gozar de imunidade, na opinião, no voto e na fala, mas nenhum de
nós tem peito de aço. Então, nenhum parlamentar, nenhum Secretário
de Estado, nenhum Desembargador estará livre. Estaremos à mercê
da ação criminosa desses bandidos, que vêm, desenfreadamente,
atacar nossa sociedade. Não vou permitir que uma pessoa venha à
TV Alterosa dizer que estou à cata de votos. Pelo contrário, essa é
nossa missão. Enquanto "estiver' Deputado nesta Casa, como
cidadão, como policial reformado, penso que o policial tem de se
defender. E preferível que o policial mate o bandido primeiro. Temos
de lembrar que, enquanto estamos dormindo, quem toma conta das
ruas é nossa polícia. Temos de entender que quem está tomando
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conta dos nossos filhos, quem está nas escolas, quem está
tomando conta das nossas esposas é o policial. Este não foi feito para
enfrentar bandido numa situação que ponha em perigo sua vida.
Policial tem de agir com supremacia de força, com viaturas, com
treinamento, com equipamentos à altura. Se está havendo alguma
omissão, esta é do Estado, do Governador, da Assembléia, que não
vota verbas suficientes. Não podemos aceitar isso. O cidadão de bem
precisa reagir, a população precisa reagir. Não podemos deixar que a
inversão de valores venha campear em Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, este Presidente da
Comissão de Direitos Humanos não falou nada na ausência de
qualquer Deputado. O Deputado que me antecedeu é que se
ausentou da reunião, falando fora do prazo por delicadeza Presidente.
Ele não ficou até o final da reunião. Então, não tenho responsabilidade
nenhuma pelo que foi dito após sua saída. A reunião durou quase 3
horas, mas ele somente participou dos 10 minutos iniciais, tendo
podido falar por quase 8 minutos, O que foi dito lá, repetimos aqui.
Determinadas declarações, como a dele, estimulam a violência.
Ninguém pode matar. Basta revermos a Resolução n° 8, editada em
janeiro de 2004, pela Polícia Militar, em que é bem clara a política de
direitos humanos e o uso de armas e de força, para vermos que isso
só acontece em situações extremas. A própria Polícia Militar disciplina
o assunto, com muito mais cuidado e zelo pela vida humana do que o
Deputado que me antecedeu. A resolução da Polícia Militar é muito
clara quanto aos casos em que se pode atirar. Ela caracteriza a
legítima defesa da sociedade e do policial. Até nesses casos, como
medida extrema, o manual de direitos humanos da Polícia Militar, de
janeiro de 2004, diz que os tiros não devem ser em partes vitais, mas
somente para imobilizar a vítima. Ele não é tão amplo como o
Deputado que me antecedeu. Reafirmo que tivemos, nos últimos cinco
anos, uma média de três mortos por mês em confrontos policiais.
Depois que o policial falou sobre essas questões e que o Comandante
de Belo Horizonte, Rômulo Werneck, assumiu, já tivemos uma média
de quatro a cinco mortes por mês. Essas declarações acabam, sim,
estimulando a violência, num menosprezo à vida muito grande.

Se ao policial é dado o direito de ser árbitro de quem morrerá ou
viverá, como ele distinguirá um cidadão de bem na hora de atirar?
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Hoje, choramos o ocorrido no último dia 25, quando Ana Paula,
uma moça cheia de vida, deixou a mãe internada no hospital por
motivos graves, conseqüência de sua morte, e deixou um filho, que
chora sua ausência. Um engenheiro-superintendente foi fuzilado a um
metro e meio, barbaramente, e só a intervenção de outro policial
impediu o terceiro tiro, que seria fatal. No mês de dezembro, um
empresário da noite de Belo Horizonte foi assassinado com um tiro na
nuca. Por quê? Porque há estímulo ao assassinato. Essa sociedade
do olho por olho, dente por dente, é, com toda certeza, uma sociedade
de cegos. O manual da Polícia Militar vai em sentido oposto, conforme
afirmou o Deputado, que já foi policial.

Logo, declarações como essas estimulam a violência, o confronto, e
os que as fazem não têm a mesma responsabilidade dos que estão
nas ruas, pois têm a proteção e a salvaguarda do cargo. O praça, no
combate, não tem. Como já disse, a corda sempre arrebenta do lado
mais fraco.

A vida é um dos direitos inalienáveis estabelecidos na Constituição.
Melhor dizendo, trata-se de uma das cláusulas pétreas da
Constituição. Juristas usaram como argumento contra a realização do
plebiscito da pena da morte, pleiteado por um Deputado do Rio de
Janeiro, o fato de uma cláusula pétrea não poder ser revogada. Da
mesma forma, o Congresso Nacional informou que não poderia haver
uma proposta de emenda à Constituição que a abolisse ou
modificasse. A declaração estimula a pena de morte.

Hoje, na Comissão de Direitos Humanos, uma família chorava a
morte de uma filha querida. Quem sabe amanhã não será um irmão,
filho ou uma filha de algum parlamentar? Simplesmente por estar no
lugar errado, na hora errada. Se a lei da barbárie prevalecer, se
discursos como esses continuarem, talvez estaremos, no salão da
Assembléia, velando algum Deputado, parente ou quem sabe um
funcionário desta Casa.

O estado democrático de direito pressupõe a defesa das cláusulas
maiores de sua Constituição, e a vida é a maior de todas. Devemos
ter claro que usando o estabelecido no manual - a força ou a arma na
devida proporção da agressão - é possível que lamentemos a morte
de alguém, fruto de um confronto real e legítimo. Porém, não podemos
permitir subterfúgios. Se notarmos bem, em muitos casos de violência
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policial, quando não há testemunha, as mortes são provenientes de
brigas de gangues rivais; quando há, trata-se de confronto com a
polícia. Não podemos viver numa sociedade em que a vida humana
seja banalizada. Jamais permitirei que discursos realizados nesta
Casa caminhem nesse sentido. Nossa Comissão foi a única da
Assembléia a debater a morte de policiais. Trouxemos seus familiares
e exigimos a devida apuração. Há quatro ou cinco mortes sem
esclarecimento, entre elas o caso do Soldado Cota, segurança do ex-
Prefeito de Betim, Jésus Lima. A Comissão de Direitos Humanos
presta sua solidariedade às muitas famílias de policiais.

Não podemos permitir discurso que venha defender a pena de
talião, do olho por olho, dente por dente, pois vivemos em uma
sociedade civilizada. A Constituição do Brasil, de 5/10/88, estabelece
o direito à vida como uma de suas cláusulas pétreas, para
caminharmos em busca de uma sociedade inclusiva e da abolição de
toda a discussão disfarçada acerca da defesa da pena de morte.
Tenho certeza de que o aumento da violência e de mortes, nos
últimos três meses, tem a ver com declarações como essa, que
estimula a violência. Assim veremos mais famílias chorando.
Esperamos que esse choro não chegue próximo a nós, fazendo-nos
despertar da nossa letargia e, cada vez mais, motivando-nos a discutir
a sociedade inclusiva, na qual o direito à vida não seja expressão vã.

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

correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes, em atenção ao
Requerimento n° 2.029/2003, da Comissão de Transporte, prestando
esclarecimentos a respeito do assunto objeto do referido
requerimento.

Do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda, em atenção ao
Requerimento n° 1.846/2003, da Comissão de Participação Popular,
prestando informações quanto às solicitações feitas no
supramencionado requerimento. (- A Comissão de Participação
Popular.)

Do Sr. Paulo Emílio Coelho Lott, Chefe de Gabinete do Secretário
de Defesa Social, em atenção ao Ofício n° 74/2004/SGM, informando
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da sua não-participação em reunião da Comissão de Segurança
Pública. (- A Comissão de Segurança Pública.)

Da Sra. Regina Perrin, Diretora do Centro de Cadastro, Convênios e
Contratos da Secretaria de Desenvolvimento Social, agradecendo
manifestação desta Casa por ocasião do falecimento do Sr. Artur de
Oliveira.

Da Associação Municipal de Assistência Social e outras, solicitando
a criação de mais uma Vara da Infância e da Juventude. (- A
Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Gilberto Ciro, do Grupo Docasnave, encaminhando
mensagem eletrônica recebida do Sr. John Cuttino, da Universidade
do Texas, a respeito de possível convênio a ser celebrado entre a
Comissão de Planejamento e LoQística de Transportes de Minas
Gerais e a referida Universidade. (- A Comissão de Transporte.)

Da Sra. Margarete Rodrigues, do Grupo Docasnave, fazendo
retificação de correspondência enviada em 26/2/2004.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI N°1.421/2004
Declara de utilidade pública a Sociedade Caritativa e Educacional

São Jerônimo, com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Caritativa e

Educacional São Jerônimo, com sede no Município de Uberaba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2004.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A Sociedade Caritativa e Educacional São Jerônimo é

uma associação civil de natureza confessional,
beneficente/filantrópica, sens fins lucrativos, de caráter educacional e
de assistência social, constituída sob a inspiração dos ensinamentos e
do carisma de São Jerônimo Emiliani.
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Essa sociedade tem como finalidades a educação e a assistência

social através da promoção da infância, da adolescência e da
juventude. Para atingir tais objetivos, a entidade busca: oferecer e
desenvolver a educação básica, formada pela educação infantil, pelo
ensino fundamental e pelo ensino médio; oferecer e desenvolver a
educação profissional e profissionalizante; oferecer e desenvolver a
educação para o exercício da cidadania; oferecer e desenvolver a
educação religiosa; promover cursos, palestras, congressos,
seminários, simpósios e conferências; apoiar instituições beneficentes
com objetivos semelhantes ou afins, através de parcerias,
promovendo atividades conjuntas e mantendo intercâmbios
educacionais, culturais, assistenciais, beneficentes e informativos;
promover atividades culturais; dedicar-se às obras de promoção
humana, beneficente, filantrópica e de assistência social; promover
ações de promoção e proteção às crianças, aos adolescentes, aos
jovens e aos adultos carentes; promover ações de promoção da
família.

Diante do exposto, creio ser primordia que este projeto se
transforme em lei estadual.

- 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.

PROJETO DE LEI N° 1.422/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores da Região Urbana de Santo Hipólito, com sede nesse
município.

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

Comunitária dos Moradores da Região Urbana de Santo Hipólito, 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, 2 de março de 2004.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária dos Moradores da Região Urbana
de Santo Hipólito, que é uma entidade civil sem fins lucrativos, cuja
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finalidade é congregar os moradores da região urbana do
Município de Santo Hipólito, sem distinção de credo político ou
religioso, cor, raça e sexo. Para tanto, presta serviços à comunidade
sob forma de ação comunitária, coordenando todos os programas de
desenvolvimento e assistência social da comunidade, conclamando os
moradores a se unirem em torno da agremiação, de modo a conferir-
lhe qualidade representativa.

Por ser justo, 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° 1.423/2004
Isenta do pagamento da tarifação de transporte os portadores de

doenças renais crônicas e pacientes de hemodiálise nas linhas
intermunicipais administradas pelo Departamento Estadual de
Rodagem - DER.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam isentos do pagamento da tarifação de transporte os

portadores de doenças renais crônicas e pacientes de hemodiálise
nas linhas intermunicipais administradas pelo Departamento Estadual
de Rodagem - DER.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de março de 2004.
Leonardo Quintão
Justificação: E papel do Estado a prestação de assistência à saúde

em todos os seus aspectos; logo, o amparo aos doentes renais com
subsídios merece destaque nessa área de sua atuação.

Tendo em vista os argumentos apresentados, solicitam-se o apoio e
sugestões dos demais Deputados.

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

PROJETO DE LEI N° 1.424/2004
Dispõe sobre a sinalização nas estradas e rodovias de Minas

Gerais, alertando para a presença de animais silvestres, e dá outras
providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 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 estradas e rodovias estaduais e municipais alertando
para a presença de animais silvestres.

Parágrafo único - São considerados trechos prioritários para fins
desta lei as estradas e rodovias próximas às Unidades de
Conservação - parques e reservas ambientais.

Art. 20 - Caberá ao Poder Executivo a adoção de medidas
educativas visando a informar os motoristas sobre as espécies
animais existentes nas diversas regiões e os procedimentos
necessários a sua preservação.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contado da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de março de 2004.
Ricardo Duarte
Justificação: O projeto em tela tem por objetivo preservar espécies

da fauna mineira ameaçadas também pelos constantes
atropelamentos causados por excesso de velocidade e falta de
sinalização nas estradas e rodovias estaduais.

Iniciativas como a da ONG Associação Pró - Carnívoros -, que
mantém um cadastro atualizado sobre acidentes com animais nas
estradas e um trabalho contínuo de esclarecimento aos motoristas
sobre os danos provocados aos animais especialmente aos
mamíferos carnívoros, por atropelamentos nas estradas - são um
exemplo de experiência bem sucedida e orientou a elaboração do
presente projeto.

Entretanto, a sinalização precisa ser combinada com um trabalho de
esclarecimento e de conscientização dos motoristas. Além da
sinalização especialmente próxima às Unidades de Conservação,
como parques e reservas ambientais, é importante manter um
constante trabalho de educação ambiental para que os motoristas
tenham consciência sobre o risco e as conseqüências dos
atropelamentos de animais silvestres.
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Também é importante estimular a adoção de procedimentos

simples como evitar trafegar ou diminuir a velocidade na hora do
crepúsculo, quando os animais são mais ativos, e também ao passar
próximo aos rios, onde é mais freqüente a presença de animais.

- 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.

REQUERIMENTOS
N° 2.402/2004, da Deputada Ana Maria Resende, pleiteando seja

encaminhado ofício aos Deputados Federais da bancada do Norte de
Minas Gerais solicitando seja elaborado projeto de lei que atenda as
recomendações pleiteadas pela ONU no combate à prostituição
infantil. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 2.403/2004, da Deputada Ana Maria Resende, pleiteando seja
encaminhado ofício ao Senado Federal solicitando seja elaborado
projeto de lei para acrescentar ao Estatuto da Criança e do
Adolescente dispositivo que tratará de penas específicas, idênticas às
do Código Penal, quando se tratar de prática de crimes contra a
pessoa por maiores de 16 e menores de 18 anos. (- A Comissão de
Segurança Pública.)

N° 2.404/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Reitoria da UFMG pelo
formatura da primeira turma do curso de Agronomia do "Campus"
Regional de Montes Claros. (- A Comissão de Educação.)

N° 2.405/2004, da Deputada Ana Maria Resende, pleiteando seja
encaminhado ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça solicitando
seja criada a comarca de Buritizeiro, quando da elaboração da
próxima proposição de organização e divisão judiciárias do Estado.(-
A Comissão de Administração Pública.)

N° 2.406/2004, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Ubaí pelo
transcurso do 41° aniversário de sua emancipação.

N° 2.407/2004, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Olaria pelo
transcurso do 410 aniversário de sua emancipação.

N° 2.408/2004, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de lbiaí pelo
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transcurso do 410 aniversário de sua emancipação.

N° 2.409/2004, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Francisco
Dumont pelo transcurso do 41 0 aniversário de sua emancipação.

N° 2.410/2004, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Cristália pelo
transcurso do 41 0 aniversário de sua emancipação.

N° 2.411/2004, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Botumirim pelo
transcurso do 41° aniversário de sua emancipação.

N° 2.412/2004, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Carbonita pelo
transcurso do 41° aniversário de sua emancipação.

N° 2.413/2004, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Varzelândia
pelo transcurso do 41° aniversário de sua emancipação.

N° 2.414/2004, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Rubelita pelo
transcurso do 41 0 aniversário de sua emancipação.

N° 2.415/2004, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Santa Fé de
Minas pelo transcurso do 42 0 aniversário de sua emancipação. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.416/2004, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a revista "Encontro" pelo
transcurso de seu 20 aniversário de criação. (- Semelhante proposição
foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Anexe-se ao Requerimento n° 2.391/2004, nos termos do § 2 0 do art.
173 do Regimento Interno.)

N° 2.417/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Felício dos
Santos pelo transcurso do 550 aniversário de sua emancipação. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.418/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Biblioteca Pública Estadual Luiz
de Bessa pelo transcurso do 500 aniversário de sua fundação. (- A
Comissão de Educação.)
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N° 2.419/2004, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que interceda
junto aos Ministros que menciona para viabilizar o reenquadramento
dos produtores de cachaça artesanal mineiros no SIMPLES. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 2.420/2004, da Deputada Jô Moraes, solicitando seja
encaminhado ao Governador do Estado pedido de informações que
menciona, sobre membros do Conselho Estadual de Educação. (- A
Mesa da Assembléia.)

N° 2.421/2004, do Deputado João Bittar, pleiteando seja
encaminhado ofício ao Diretor-Geral do DETRAN-MG solicitando seja
elaborada nova estratégia de atendimento aos candidatos a obtenção
da Carteira Nacional de Habilitação - CNH - no Município de
Uberlândia. (- A Comissão de Transporte.)

N° 2.422/2004, do Deputado João Bittar, pleiteando seja
encaminhado ofício ao Superintendente-Geral da Polícia Civil
solicitando relação dos municípios do Estado que possuem Delegados
de Polícia Civil. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.423/2004, do Deputado João Bittar, pleiteando seja
encaminhado ofício ao Comandante-Geral da PMMG solicitando a
liberação de uma viatura para o Município de Monte Alegre de Minas,
a fim de ser realizado o patrulhamento da zona rural desse município.
(- A Comissão de Segurança Pública.)

N° 2.424/2004, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que preste
esclarecimentos a respeito dos contratos firmados entre o Governo e
o SICEPOT-MG. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.425/2004, do Deputado Leonardo Quintão, pleiteando seja
encaminhado ofício ao Presidente da COHAB-MG solicitando seja
implantado programa habitacional com financiamento específico para
os professores da rede pública estadual de ensino. (- A Comissão de
Administração Pública.)

N° 2.426/2004, do Deputado Leonardo Quintão, pleiteando seja
encaminhado ofício ao Presidente da COHAB-MG solicitando seja
implantado programa habitacional com financiamento específico para
os membros das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros e
para os agentes penitenciários. (- Semelhante proposição foi
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apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo Quintão.
Anexe-se ao Requerimento n° 2.425/2004, nos termos do §2 0 do art.
173 do Regimento Interno.)

N° 2.427/2004, do Deputado Leonardo Quintão, pleiteando seja
encaminhado ofício ao Presidente da COHAB-MG solicitando seja
implantado programa habitacional com financiamento específico para
servidores públicos.(- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado Leonardo Quintão. Anexe-se ao
Requerimento n° 2.425/2004, nos termos do §20 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N° 2.428/2004, do Deputado Leonardo Quintão, pleiteando seja
encaminhado ofício ao Presidente da COHAB-MG solicitando seja
implantado programa habitacional com financiamento específico para
profissionais da rede pública estadual de saúde. (- Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo
Quintão. Anexe-se ao Requerimento n° 2.425/2004, nos termos do §2°
do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 2.429/2004, do Deputado Leonardo Quintão, pleiteando seja
encaminhado ofício ao Secretário da Fazenda solicitando seja
implantado sistema informatizado para obtenção de Certidão Negativa
de Débito -. CND - de Tributos Estaduais via lnternet.(- A Comissão de
Administração Pública.)

N° 2.43012004, do Deputado Leonardo Quintão, pleiteando seja
encaminhado ofício ao Secretário de Turismo solicitando seja
implantado teleférico no pico do Ibituruna, em Governador
Valadares.(- A Comissão de Turismo.)

N° 2.431/2004, do Deputado Leonardo Quintão, pleiteando seja
encaminhado ofício ao Secretário da Fazenda solicitando seja
implantado programa de incentivo tributário para as OSCIPs,
isentando-as do pagamento do IPVA.(- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

N° 2.432/2004, do Deputado Leonardo Quintão, pleiteando seja
encaminhado ofício ao Diretor-Geral do DER-MG solicitando isenção
da tarifa de transporte, nas linhas administradas por essa entidade,
para os portadores de doenças renais crônicas e pacientes de
hemodiálise. (- A Comissão de Transporte.)

N° 2.433/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
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formulado voto de congratulações com o Município de
Inconfidentes pelo transcurso do 41 0 aniversário de sua emancipação.
(- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se ao Requerimento n°
2.242/2004, nos termos do §2 0 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 2.434/2004, da Deputada Lúcia Pacífico, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da BHTRANS com vistas à sinalização
da área reservada para embarque e desembarque de alunos do
Colégio Santo Agostinho que utilizam o transporte escolar. (- A
Comissão de Transporte.)

N° 2.435/2004, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas à revogação do
art. 50 do Decreto n° 43.708, de 19/12/2003. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

N° 2.436/2004, da Comissão de Administração Pública, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente do BDMG com vistas a que preste
esclarecimentos sobre os motivos da dispensa de licitação para a
contratação de serviços de consultoria da Associação Brasileira de
Instituições Financeiras de Desenvolvimento. (- À Mesa da
Assembléia.)

N° 2.437/2004, da Comissão de Administração Pública, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Planejamento com vistas a que
preste informações acerca da aposentadoria dos servidores estaduais
não detentores de cargo efetivo no Regime Geral de Previdência
Social. (- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pela
Comissão do Trabalho. Anexe-se ao Requerimento n°2.119/2004, nos
termos do § 21 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 2.438/2004, da Comissão de Administração Pública, pleiteando
sejam solicitadas ao Secretário da Educação informações sobre a
contagem de tempo de ex-servidores não detentores de cargo efetivo.
(- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pela Comissão
do Trabalho. Anexe-se ao Requerimento n°2.114/2004, nos termos do
§ 20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 2.439/2004, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam
solicitadas à Promotora Pública de Caratinga informações sobre
denúncia de ato de racismo praticado em escola dessa cidade.

N° 2.440/2004, da Comissão de Transporte, pleiteando sejam
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solicitadas ao Secretário de Transportes e Obras Públicas
informações sobre a pavimentação da MG-760 e da MG-232 entre os
Municípios de Santana do Paraíso e Braúnas.

N° 2.441/2004, da Comissão do Trabalho, pleiteando seja solicitada
à Loteria Mineira cópia de contrato firmado entre essa autarquia e a
GTech do Brasil.

N° 2.442/2004, da Comissão de Saúde, pleiteando sejam solicitadas
ao Diretor do Hospital João Penido, de Juiz de Fora, informações
relativas a reportagem publicada no jornal "Tribuna de Minas", em
25/1/2004, sobre perda de órgãos doados para transplantes. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 2.443/2004, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando seja
encaminhado ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça solicitando
nomeação de Juiz de Direito para dirigir a Comarca de Campos
Gerais. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 2.444/2004, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando seja
encaminhado ofício ao Delegado de Polícia de Poços de Caldas
solicitando cópia do inquérito policial das investigações sobre o desvio
de 84 mil sacas de café dos galpões da cooperativa dos cafeicultores
do referido município.

N° 2.445/2004, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando seja
encaminhado ofício ao Delegado de Polícia de Carmo do Rio Claro
solicitando cópia do inquérito policial das investigações sobre o desvio
de sacas de café ocorrido nos Armazéns Gerais Ouro Preto Ltda. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 2.446/2004, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando seja
solicitada ao Ministério Público indicação de Promotor para
acompanhar as investigações relativas ao desaparecimento de sacas
de café em Carmo do Rio Claro e Conceição da Aparecida.

N° 2.447/2004, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando seja
solicitada ao Chefe da Polícia Civil indicação de Delegado para
acompanhar as investigações relativas ao desaparecimento de sacas
de café em Carmo do Rio Claro e Conceição da Aparecida.

N° 2.448/2004, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando seja
solicitada ao Comandante-Geral da PMMG a instalação de um posto
da PM no Distrito de Santa Cruz da Prata, Município de Guaranésia.

N° 2.449/2004, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando seja
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solicitado ao Superintendente da Polícia Federal abertura de
inquérito sobre desvio de sacas de café no Estado.

Do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja realizado, nesta
Casa, seminário sobre a cultura mineira. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja realizado, nesta
Casa, seminário para discutir os planos de carreira dos servidores
públicos do Estado. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Roberto Carvalho e outros, solicitando seja realizado,
nesta Casa, um ciclo de debates sobre a disponibilidade, a
arrecadação e a dotação de recursos financeiros para investimentos
em preservação, recuperação e gestão de recursos hídricos do
Estado. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Weliton Prado, Paulo Piau, Laudelino Augusto e outros, da Comissão
Especial dos Aeroportos e das Comissões de Transporte e de
Segurança Pública (2).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Direitos Humanos, de Educação, de Turismo e de Fiscalização
Financeira e dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Elmiro
Nascimento (2).

Questões de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria de dizer

que, pelo menos em algum ponto, eu e o Deputado Durval Angelo
concordamos: o direito à vida é sagrado, causa pétrea da nossa
Constituição. Mesmo porque, Deputado Durval Angelo, segundo os
grandes juristas deste País, o maior bem jurídico é a vida. Mas a vida,
acima de tudo, daqueles que defendem a nossa vida. Portanto,
continuarei dizendo, quantas vezes for necessário, que prefiro visitar o
policial no tribunal, sendo julgado pelo Juiz e por todo o corpo de
jurados, a visitar sua família no cemitério ou vê-lo na cadeira de rodas.
Como V. Exa, sabe, tenho um patrulheiro que foi baleado e ficou
paraplégico, por causa de um assaltante que estava foragido do
DEOESP.

Enquanto for Deputado desta Assembléia e puder fazer uso desta
tribuna, não permitirei que policiais sejam massacrados e não tenham
vez nem voz nesta Casa. Analisar resolução do Comando à distância
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é uma coisa, mesmo porque a lei é fria. Deputado Durval Angelo,
quem editou essa resolução talvez nunca tenha se assentado em um
banco de viatura ou trocado tiro com bandido na rua. Muitas vezes, Sr.
Presidente, apegar-se ao texto gélido da lei é muito fácil. Ir ao embate
e saber como isso ocorre é bem diferente e distante. Distante desta
tribuna, do Coronel Comandante da Polícia Militar, que está assentado
em seu gabinete, e do Soldado que está na radiopatrulha. Quem vai
ao embate - como se diz no jargão policial, na hora do teatro das
operações - sabe o aperto por que passa.

Se realmente concordamos que a vida é o maior bem jurídico e
cláusula pétrea da Constituição, entre a vida do bandido e a de um
policial, fico com a vida do policial. Pelo menos esse está defendendo
a sociedade, a minha esposa e a do Deputado, nossos filhos e todos
nós que aqui estamos. Trata-se de servidor que prestou concurso,
homem de bem, que é pago pelo Estado para nos defender. E, acima
de tudo, uma vida merece respeito. Portanto, na mesma linha,
invocamos o Código de Processo Penal. Não existe resolução do
Comando acima desse Código, por ser votado pelo Congresso
Nacional. Não será uma resolução de burocratas de plantão, de
executivos fardados, elaborada em gabinete, que será seguida à risca
pelo policial, pois a situação do policial que vai ao embate é diferente.

As esposas ficam com o coração na mão quando sabem que houve
troca de tiros. E duro visitar a família, a esposa, o filho de um policial
que morreu defendendo a sociedade, muitas vezes porque não tinha
colete à prova de bala, armamento ou viatura adequados.

Nós, Deputados, poderíamos cobrar do Governo mais
investimentos. Os Governos Federal e Estadual poderiam investir
mais, mas não o fazem. A maior responsabilidade por segurança
pública é dos agentes políticos, e não daqueles que estão na ponta da
linha, pegando touro a unha. Quando os órgãos do Estado falham, a
responsabilidade de executar tarefas cai nas mãos das Polícias Civil e
Militar.

O Deputado Durval Angelo - Deputado Sargento Rodrigues,
ninguém aqui desconhece que quando alguém está se defendendo,
exercendo o direito legítimo de defesa previsto na legislação
brasileira, não será condenado. V. Exa. colocou o discurso em outros
termos. Temos algumas discordâncias, mas, nesses termos, são
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corretas. O discurso transmitido pela Rádio Itatiaia era genérico e
banalizador.

O policial não é árbitro para decidir se alguém é bandido ou não. Ele
pode entender que a estudante Ana Paula é bandida ou que um
Superintendente da CEMIG, ajoelhado a sua frente, é um bandido ou
um cidadão de bem, mas não é ele quem decide, e sim o Poder
Judiciário.

Pelo menos oficialmente, não há pena de morte no Brasil.
Discordamos dessa faculdade do policial de decidir. E ruim visitar um
cidadão comum num velório ou no banco dos réus, pois isso
representa o fracasso do modelo de uma sociedade inclusiva, que
defende a vida. E ruim tanto ver alguém no banco dos réus, por ser
criminoso, quanto num velório, por ter sido morto por um bandido.
Discordamos da banalização e do discurso que não distingue as
questões fundamentais. Fizemos manifestações pela morte dos 29
policiais no ano passado. Tenho a estatística, nome por nome, em
meu gabinete. V. Exa. sabe que 2/3 desses policiais não estavam em
serviço, mas fazendo bico, o que é ilegal. Deve-se refletir sobre isso.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, amigos que nos

assistem pela TV Assembléia, amigos presentes que nos honram,
assessores, caríssimos colegas, volto a esta tribuna para trazer uma
reflexão muito importante e séria para o Estado de Minas Gerais.
Refiro-me mais uma vez às condições de nossas rodovias federais, as
mesmas rodovias sobre as quais já abrimos discussão em Comissão
Especial, as mesmas rodovias sobre as quais, reiteradas vezes,
estivemos em Brasília cobrando providências e as mesmas rodovias
que têm ceifado vidas de amigos e parentes e do povo mineiro,
trazendo-nos uma grande preocupação.

Estamos acompanhando atentamente o Governo Lula. S. Exa.
visitou o Sul de Minas, mais precisamente o eixo da BR-459, em
companhia do Ministro Anderson Adauto, e determinou, há quatro ou
cinco meses, a continuação das obras, de forma urgente. Nada mais
justo, pois essa é a pior rodovia do País. O trecho que liga Itajubá a
Poços de Caldas - de um lado, a rota tecnológica, no eixo do vale da
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eletrônica, e, de outro, a terra de nosso companheiro Sebastião
Navarro Vieira, aqui presente - é muito precário.

Pelos jornais e noticiários dessa manhã, ficamos sabendo que o
Governo liberou recursos para a continuação das obras nas rodovias
Régis Bitencourt e Fernão Dias, e queremos, mais uma vez, reafirmar
nossas esperanças neste Governo, para que isso se torne realidade.

Semanalmente, vou até Pouso Alegre e tenho verificado a
paralisação total das obras no principal eixo rodoviário do Estado e,
particularmente, de nossa região. Como foram anunciadas obras
apenas em duas rodovias, neste exato momento, estou apresentando
um requerimento para que novamente seja cobrada do Governo
Federal a liberação de recursos para a BR-459, cujas obras estão de
novo paralisadas, em um total desrespeito ao povo mineiro, aos
inúmeros usuários que se utilizam desse importante eixo rodoviário de
um pólo de desenvolvimento de Minas e do Brasil.

Não verificamos absolutamente nenhum recurso destinado à BR-459
e, para comprovar essa assertiva, Sr. Presidente, trago a seu
conhecimento e ao dos nobres pares informações hoje obtidas do
DNIT retratando a situação de nossas rodovias, particularmente da
BR-459.

Vejo a meu lado o guerreiro e querido companheiro Carlos Pimenta,
que esteve conosco em Brasília, juntamente com os Deputados Arlen
Santiago e Doutor Viana, quando fomos cobrar um posicionamento
efetivo do Governo Federal também para as rodovias de Montes
Claros e adjacências. A bancada sul-mineira sempre buscou recursos
para a continuação das obras de nossas rodovias.

Caríssimo Deputado Carlos Pimenta, parece-me que ainda não
conseguimos a conscientização das autoridades e do Governo
Federal no que diz respeito à liberação dos recursos, pois todas as
rodovias são importantes, necessárias e indispensáveis. Sabemos
que essas rodovias têm sido palco de tragédias, ou seja, de inúmeros
acidentes, em que são ceifadas vidas incalculáveis ao longo dos seus
quilômetros. Registramos a situação dramática por que passamos,
particularmente, na BR-459.

Sr. Presidente, quatro empreiteiras assumiram o compromisso de
restaurar a BR-459: a TERCAM, a Queiroz Galvão, a SAGENDRA e a
ATERPA.
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Foi firmado contrato com a TERCAM, no valor de

R$8.000.000,00. A obra está em execução, restando a liberação de
apenas R$700.000,00 para a conclusão do trecho compreendido entre
o Km 7 e o Km 61.

O contrato firmado com a SAGENDRA, no valor de R$5.450.000,00,
aguarda a liberação de pouco mais de R$1.000.000,00 para a
conclusão das obras no trecho entre o Km 107 e o Km 145.

Com a ATERPA, foi firmado um contrato no valor de
R$5.690.000,00, ficando essa empresa responsável pelo trecho
compreendido entre o Km 144 e o Km 158, mas aguarda também a
liberação de recursos por parte do Governo Federal.

No entanto, o trecho de maior extensão, compreendido entre o Km
61 e o Km 103, que ficou sob a responsabilidade da Queiroz Galvão,
com recursos previstos no valor de R$40.000.000,00, está paralisado
desde 11 de novembro do ano passado. A conclusão da obra, prevista
para novembro de 2004, terá de ser adiada por mais dois anos.

Ontem, em uma nova reunião ministerial, o Presidente Lula
anunciou o investimento de R$3.000.000.000,00 na área de
transportes, para o recapeamento e a conclusão das obras em
rodovias.

Porém, caríssimo Deputado Chico Rafael, grande companheiro
nessa causa, nenhum centavo foi destinado à BR-459. V. Exa. trouxe
um vídeo para mostrar a todos os companheiros a difícil situação por
que passa o povo sul-mineiro, mas não temos mais a quem recorrer
na busca de posicionamentos. Não podemos ser desprezados pelo
Governo Federal, pois a nossa rodovia é tão importante quanto as
demais que cruzam o Sul de Minas.

Neste momento, trago essa reflexão e busco o apoio da bancada
sul-mineira e dos companheiros do Norte que não obtiveram a
liberação dos recursos para as obras em seus trechos de rodovia.
Temos de voltar a Brasília para cobrarmos a responsabilidade do
Governo Federal. Tenho a certeza absoluta de que o nosso
Presidente honrará o seu compromisso com o povo do nosso Estado,
liberando os recursos e fazendo com que a BR-459, que, diga-se de
passagem, é a pior rodovia deste País, não continue paralisada.

O caríssimo Ambrósio Pinto, da nossa querida Itajubá, poderá
testemunhar com relação à precariedade e à falta de condições de
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tráfego nessa rodovia.

O Deputado Chico Rafael (em aparte) - Nobre colega Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, o pronunciamento de V. Exa. é muito oportuno.
Concordo com V. Exa. em seu desabafo e protesto com relação à BR-
459. Essa novela é antiga e, infelizmente, o povo sul-mineiro não tem
sido respeitado como merece. Perdemos uma boa oportunidade de
conseguir a restauração dessa rodovia quando tínhamos como
Ministro o colega, ex-Presidente desta Casa, Deputado Anderson
Adauto.

Infelizmente, em que pese o seu empenho, a recuperação da
Rodovia BR-459 pouco avançou. Aliás, o Ministro Anderson Adauto
esteve na nossa região por diversas vezes. Cheguei até a comentar
com ele que, a cada vez que ia ao Sul de Minas, a estrada avançava 1
km, e que era preciso que retornasse centenas de vezes para que a
obra fosse concluída. Não é possível vivermos esse estado de coisas.
Lamentavelmente, o Ministro entregou o cargo ou pediram para que o
fizesse. Não sei exatamente o que ocorreu, mas o fato é que a obra
não foi finalizada. Precisa ser feita quase que na sua totalidade. E,
infelizmente, agora, V. Exa. traz a notícia de que as obras de
conclusão da rodovia não estão abrangidas no orçamento. Não
desanimemos, Deputado Dalmo. Continuaremos lutando, juntamente
com outros colegas votados no Sul de Minas e que têm compromisso
com o povo da região. Essa não é uma causa perdida. Continuaremos
insistindo e estaremos lado a lado para tentar incluir no orçamento da
União os recursos necessários para conclusão da BR-459. Obrigado
pelo aparte.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço ao Deputado Chico
Rafael. Tenho a certeza de que V. Exa. também estará conosco em
Brasília. Solicitaremos ao Ministro e aos assessores do Presidente da
República que nos recebam. Não podemos mais, em hipótese
alguma, aguardar as deliberações do Governo Federal. V. Exa. fez
uma colocação importante. Tínhamos muita esperança e confiança no
ex-Presidente desta Casa. De fato, ele esteve na região por diversas
vezes. Temos conhecimento da falta de recursos para o repasse e a
continuação das obras nas estradas, mas, mesmo assim, temos uma
dívida de gratidão para com o Ministro Anderson Adauto, porque
temos a certeza de que fez o que pôde.
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O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, escuto atentamente o seu pronunciamento e gostaria
apenas de discordar de um aspecto. Passei recentemente nessa
rodovia a que V. Exa. se refere e percebi que a situação é realmente
precária, mas infelizmente as estradas da minha região estão em
condições mil vezes piores. O Ministro Anderson Adauto, pessoa que
prezamos muito, esteve lá por diversas vezes e reuniu-se com
lideranças locais. As obras terão início na semana que vem.
Infelizmente, até agora nada começou. Sabemos que o Governo
Federal tem muitos recursos para a rodovia no que diz respeito à
arrecadação da dDE. São bilhões de reais que ninguém sabe para
onde estão indo. Lamentavelmente, quem perde somos nós,
brasileiros, principalmente os mineiros, que possuem a maior malha
rodoviária federal do País. Na minha região, a Rodovia 365 - Rodovia
do Sal - e a 354 - Rodovia do Milho - encontram-se numa área
extremamente produtiva. Temos a maior produção de soja, milho e
grãos do Brasil, mas está difícil escoá-la. Perdemos milhares de
toneladas de grãos diariamente, porque as estradas estão sem
condições de tráfego. Perdemos principalmente vidas. Gostaria que V.
Exa. me incluísse nessa relação, para que possamos ir a Brasília e
reivindicar mais uma vez a recuperação das estradas. O Governo
Federal deve olhar carinhosamente para Minas Gerais, Estado que
possui a maior malha rodoviária federal do Brasil. Infelizmente, a
situação é superprecária. Obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço a sua intervenção.
Enquanto V. Exa. se manifestava, eu ficava pensando: será que não
podemos formar uma comissão especial e conseqüentemente uma
CPI? Por que não? Temos de questionar de quem é a
responsabilidade. Quantas vidas estamos perdendo? Quantas famílias
ainda choram a morte de seus entes queridos? Se, dentro deste
parlamento, temos condições de discutir assuntos de diversas
naturezas, por que não formar uma comissão especial ou instalar uma
CPI para tratar desse tema?

Não podemos ficar do jeito que V. Exa. acaba de relatar. Não temos
com quem discutir. Não há trafegabilidade. Quantas pessoas temem
sair de suas residências? A tônica é sempre a mesma: não temos
rodovia. Vamos aguardar o fim do período de chuvas. E a discussão é
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sempre a mesma. As chuvas terminam, e estamos sem estradas.
Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo

Aloise, Sras. e Srs. Deputados, representantes da imprensa
presentes, povo de Minas Gerais, meu pronunciamento é a seqüência
do pronunciamento do Deputado Dalmo, quando fala sobre a
precariedade da BR-459, uma das rodovias federais mais importantes
do Sul de Minas, que, há alguns anos, encontra-se numa situação de
calamidade pública. Essa rodovia fez parte de um protocolo de
intenções desde o Governo Fernando Henrique Cardoso. Quando
estivemos em Brasília, com uma comissão especial, eu, V. Exa.,
Deputado Dalmo, o Deputado Viana e o Deputado Arlen Santiago, nos
foi garantido que os recursos para recuperar as rodovias federais de
Minas Gerais estariam previstos no orçamento, especialmente para a
BR-459 e a BR-135, que liga Belo Horizonte a Montes Claros e
Montes Claros ao Estado da Bahia. Já se passaram dois anos, e o
que tivemos, até agora, foi um paliativo, um tapa-buracos muito mal
feito. Durante o período em que não estava chovendo, mesmo
estando a rodovia toda irregular, o problema estava contornado, mas
com as chuvas deste ano, que, graças a Deus, foram abundantes na
minha região, a rodovia acabou. Não vou dizer que aquela é a pior
rodovia federal do Brasil porque aquilo não é rodovia. Quem chamar
aquilo de rodovia federal está mentindo porque, na verdade, ela
acabou.

A grande imprensa mineira, o "Estado de Minas", o "Hoje em Dia", o
"O Tempo", o "Diário da Tarde", noticia, hoje, que as autoridades
norte-mineiras estão promovendo um movimento para interdição dos
300km de buracos, sem rodovia, que ligam Montes Claros à BR-040.
Já fizemos de tudo. Já fomos para a rodovia com carros de som,
mobilizamos a sociedade e as Câmaras Municipais das cidades ao
longo da BR-135, já falamos inúmeras vezes na imprensa a respeito
dessa BR, esta tribuna é testemunha de quantas vezes usamos este
microfone para denunciar o prejuízo fantástico que o povo tem com a
quebra dos veículos, com os inúmeros acidentes que ali ocorrem,
inclusive acidentes fatais, que ceifaram vidas de professores e alunos
da UNIMONTES e de tantos jovens motoristas.
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Na semana passada, houve mais uma vítima na BR-135, próximo

a Bocaiúva. O vigário de Montes Claros, Pe. Plácido, jovem de pouco
mais de 40 anos, teve sua vida ceifada numa colisão. Tenho cópias
das denúncias feitas antecipadamente ao Ministério Público.
Enviamos cartas pedindo-lhe que responsabilizasse antecipadamente
o Ministério dos Transportes e fomos a Brasília, como bem disse o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Eu, V. Exa., o Deputado Chico Rafael, futuro Prefeito da nossa
Pouso Alegre, e quem mais quiser, devemos ir a Brasília. Antes,
porém, proponho duas ações. Peço ao Deputado Célio Moreira que
disponibilize a viagem ao inferno. Convidaremos a imprensa, os
Deputados e o Diretor do DNIT e, com eles, percorreremos essa BR
de ônibus, para documentar o que está acontecendo. Conforme
propôs o Deputado Célio Moreira, realizaremos, em Buenópolis ou em
Augusto de Lima, grande audiência pública com a presença de
Vereadores e da imprensa para decretarmos oficialmente a interdição
da BR-135. Convidarei o Ministério Público, solicitarei ao Dr. Nedens a
indicação de um Promotor Público e ao Presidente do Tribunal de
Justiça, a indicação de um Desembargador, para percorrermos a BR-
135. Somente assim chamaremos atenção. Dependendo da
disponibilidade, poderemos ir também ao Sul de Minas nessa
caravana.

Quero fazer uma consulta a V. Exa., que é advogado. A Assembléia
Legislativa poderia constituir comissão especial, assessorada pelo
PROCON, para receber da população as solicitações de
ressarcimento dos prejuízos. Talvez possamos impetrar ação pública
contra o Governo Federal, contra o Ministério dos Transportes. Com
as notas fiscais dos consertos dos amortecedores, das suspensões,
das rodas e dos milhares de pneus perdidos nas estradas, poderemos
acionar o Governo juridicamente. Se fôssemos respaldados pela
Assembléia Legislativa, o fato seria inédito no País, as pessoas que
perderam bens preciosos teriam apoio jurídico, e responsabilizaríamos
juridicamente o Governo Federal por omissão, já que as denúncias
estão protocoladas no Ministério Público há dois anos.

Pediremos, em ação conjunta, ajuda ao Presidente Rêmolo Aloise
para constituir a comissão, ao PROCON, à Comissão de Defesa do
Consumidor, a quem quer que seja, pois precisamos de um órgão
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para receber as reclamações dos prejuízos do povo que percorre a
BR-135 e a BR-459.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Parabéns a V. Exa.
Já pensamos nesse assunto hoje pela manhã, assim como em outras
oportunidades.

Temos acompanhado seus pronunciamentos e vimos que,
reiteradas vezes, V. Exa. já esteve no Ministério Público pedindo
providências. Essa sua idéia - o Deputado Chico Rafael, como
advogado, poderá confirmar - é cabível juridicamente. Tecnicamente o
seu pensamento é perfeito. Não temos mais o que discutir. Temos é
que ter um órgão catalisador, para unir todas as vítimas, não
importando se são fatais ou não. Quantas pessoas estão tendo os
seus carros arrebentados, envolvendo-se em acidentes? Então,
logicamente, o Estado é responsável.

V. Exa. traz até nós uma reflexão importante sobre a malha viária
federal. Paulatinamente, buscaremos várias gestões com a Comissão
de Defesa do Consumidor, para fazer pleitos e cobranças junto ao
Governo Federal. Portanto, essa questão merece uma reflexão
importante. Tenho certeza de que esta Casa nos dará guarida, a fim
de dar garantia ao povo mineiro. Parabéns, Deputado.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte e as orientações
que me são passadas, Deputado Dalmo.

Está chegando agora ao Plenário o Deputado Doutor Viana, um
grande defensor dessa causa. Que possamos nos reunir com a
assessoria jurídica da Casa, com o PROCON, com o Presidente da
Comissão de Defesa do Consumidor, a fim de abrirmos esse espaço
para os que se sentirem lesados e tiverem prejuízos possam recorrer.
Que possamos respaldar essas solicitações e que o povo possa ser
ressarcido dos prejuízos. Acredito que serão centenas de pessoas.

Para complementar, Dalmo, hoje, para sair de Belo Horizonte e
encaminhar-se até Montes Claros, a população tem dois caminhos.
Uma alternativa é passar por Pirapora, mesmo assim enfrentando um
trecho horroroso de 80km, que vai da BR-040 a Corinto. São 80km,
mas, no meio de 300km, são 80km a menos, dando uma volta de
90km por Pirapora. Estão descobrindo um outro caminho. Vai-se até
Curvelo, depois, entra-se por Diamantina, terra de JK, passando por
um trecho de 30km de estrada sem pavimentação. Ainda assim é
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melhor do que passar pela BR-135. Portanto, são as duas rotas
alternativas para Montes Claros.

Quero dizer que, amanhã, o Governador Aécio Neves, que
confirmou presença, estará em Montes Claros, afim de assistir a uma
reunião da nova SUDENE. Acredito que chegará a hora de as
autoridades pedirem o apoio do Governador a esse pleito, porque a
palavra dele pesa. Ele já manifestou a sua preocupação, mas,
amanhã, apresentaremos, oficialmente, toda a indignação do povo
norte-mineiro com relação a essa BR-135. Quero, portanto, dizer que
amanhã será um dia muito importante para essa região.

Trago um segundo assunto, Sr. Presidente, nesses 2 minutos
restantes. No dia 12 de março, estaremos, juntamente com o
Secretário da Saúde, na cidade de Januária, inaugurando um centro
regional de saúde, dentro da política de descentralização do serviço
de saúde do Norte de Minas, que possui apenas um centro de saúde,
em Montes Claros. Estamos, portanto, implantando o de Januária, que
começará com muito trabalho, pois são 21 municípios. E importante
que o secretário esteja lá a fim de tomar conheciménto da situação
difícil dessa região no tocante à saúde. E o Baixo São Francisco e o
vale do São Francisco que se reúnem e se associam à cidade de
Januária. Esperamos que esse centro regional não venha apenas
descentralizar a burocracia. E necessário que esse novo centro seja
forte, tenha recursos e tenha condições de melhorar, e muito, a saúde
pública dessa região.

O hospital de Januária, que é municipal, será regionalizado. Assim,
poderá atender a centenas de doentes por mês. Hoje a cidade não
consegue manter o serviço. O centro regional de saúde receberá
recursos do PROHOSP e do SUS.

Anunciamos, com muita alegria, a sua instalação em Januária.
Lutamos, há muito tempo, em prol da criação desse centro regional. O
projeto de nossa autoria foi vetado pelo ex-Governador Itamar Franco.
Mobilizamos os companheiros e conseguimos derrubar o veto. Foi,
então, criado o Centro Regional de Saúde de Januária, para cuja
inauguração convido todas as companheiras e todos os
companheiros. Com certeza, após sua instalação definitiva, a região
dará um grande salto de qualidade. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

VÃ!,
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• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Carvalho.
• Deputado Roberto Carvalho* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, pessoas presentes nas galerias, telespectadores da
TV Assembléia. Parece coincidência, mas o tema que nos traz a esta
tribuna é a situação das estradas de Minas, que também foi abordado
pelos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Carlos Pimenta. As nossas
estradas são verdadeiros corredores da morte. Minas é o
entroncamento nacional. A maior parte da malha rodoviária federal
está em nosso Estado. Dos 57.000km de estradas federais que
cortam o nosso País, cerca de 11.000km estão em Minas.

Sou funcionário do DER há 30 anos. Há algum tempo, existia o
Fundo Rodoviário Nacional. No momento em que o País precisou
implantar sua malha rodoviária, foi criado um sistema de
financiamento público para que o Governo Federal e os DERs
implantassem a estrutura viária do Brasil. Lamentavelmente, foram,
paulatinamente, sucateando o transporte ferroviário. Até 1980 a malha
rodoviária brasileira estava em franca expansão e era considerada
respeitável. Hoje é sucata, é vergonha nacional.

Conforme bem disse o brilhante Deputado Dalmo Ribeiro Silva, as
Assembléias Estaduais não podem ficar alheias a esse tema. Os
Deputados que visitam freqüentemente suas regiões e os cidadãos
que trafegam constantemente pelas estradas reclamam das péssimas
condições, principalmente quando as estradas estão muito cheias,
quando o movimento é grande. Nessas ocasiões, a imprensa também
divulga o péssimo estado das rodovias. Mas isso não basta. Está na
hora de iniciarmos um movimento, como acabei de dizer ao Deputado
Domingos Sávio. O orçamento da União concentra os recursos para
as estradas. Está em debate no Congresso Nacional a
regulamentação da dDE. Se for bem conduzida, resolverá em parte o
problema. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, ouvindo seu
pronunciamento, fiquei pensando que devemos fazer um movimento
mais amplo, que não se restrinja à nossa tribuna.

Façamos com que a nossa Casa lidere um movimento no Estado
pela recuperação da malha rodoviária tanto estadual quanto federal.

No ano passado, o Governo do Estado gastou R$35.000.000,00
apenas com a manutenção das estradas. Isso não significa
absolutamente nada para as nossas necessidades.
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Devemos lançar e organizar um movimento pela recuperação das

estradas estaduais e federais. Devemos ir até o Governador Aécio
Neves e trabalhar juntos com o Congresso Nacional, pois é um papel
legítimo nosso cobrar a regulamentação da dDE. O cidadão que
compra um carro, na realidade, paga dois. Janeiro é o mês em que o
cidadão sempre paga o IPVA. Quanto à gasolina, pagamos esse
imposto que aí está.

O brilhante, trepidante e querido amigo Alencar da Silveira Júnior
encontra-se no Plenário. Precisamos realizar um movimento em
defesa da sociedade e que não seja contra ninguém. Anteontem,
Alencarzinho, entrei numa concessionária, e um pai indignado disse-
me: 'Deputado, os senhores devem cobrar dos governos a solução
das nossas estradas, porque o meu filho no domingo quase foi
assassinado nas estradas de Minas Gerais". Então, não quero saber
se a estrada é federal ou estadual. Devemos lançar um movimento
para a recuperação de todas as estradas.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Deputado Roberto
Carvalho, agradeço V. Exa. por essa reflexão muito oportuna. Não
esperava outra coisa de V. Exa., que, como ouvidor desta Casa,
sempre trouxe, dentro do seu conceito, do seu conhecimento e de seu
sentimento como político, momentos oportunos de reflexão
importante. V. Exa. tem toda a razão. Hoje mesmo, abordando esse
assunto, iniciamos uma frente parlamentar em defesa das rodovias
mineiras, a qual já se encontra em andamento. Realizamos estudo
necessário e vários trabalhos. Somente com uma frente parlamentar
composta de todos os Deputados desta Casa teremos condições de
sensibilizar as nossas autoridades competentes, independentemente
de cor partidária. A nossa maior defesa é o compromisso com o nosso
povo. Nessa frente parlamentar teremos um encontro de todas as
autoridades, como DNIT, DER, Prefeitos, comunidades, enfim, todos
envolvidos, para que apresentemos às autoridades competentes esse
estudo. Aliás, há dois anos realizamos esse estudo, que foi
encaminhado às autoridades competentes, mas não obtivemos
resposta, como manifestou o Deputado Carlos Pimenta.

Com a devida vênia, louvo o posicionamento de nosso Governador
Aécio Neves, que tem cobrado respostas constantemente. Hoje o
Governo negocia o aumento de R$22.000.000,00 para a dDE. Esse é
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o sentimento também do Governo Lula, em decorrência da
precariedade de nossas estradas.

Deputado Roberto Carvalho, conto com o apoio de V. Exa. a essa
frente parlamentar para melhorar as nossas rodovias. Muito obrigado.

O Deputado Roberto Carvalho* - Perfeitamente, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Devemos não só assinar, mas também ir para as ruas;
aliás, aproveitar o feriado da Semana Santa e ir para as estradas.
Essa é a nossa função.

Ontem estávamos numa reunião da Comissão de Defesa do
Consumidor, presidida pela brilhante Deputada Lúcia Pacífico.
Devemos não, só elaborar leis, mas também fiscalizar o seu
cumprimento. E preciso que o parlamento seja o grande eco de ação
da voz do povo. Devemos exigir ação dos governantes e ser esse
grande palco. A idéia é brilhante. Devemos fazer com que essa frente
traga resultados objetivos para o nosso povo, que deseja estradas
sem buracos, sinalizadas e recuperadas.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Deputado
Roberto Carvalho, primeiramente parabenizo V. Exa. pelo seu
pronunciamento, que possui sintonia com a opinião pública e com o
povo mineiro, que sofre com as estradas. V. Exa. diz que devemos
realizar um grande movimento e ir atrás do Governador Aécio Neves e
do Congresso. Acredito que devemos realizar um grande movimento
com Deputados Estaduais que se encontram em Brasília e ir até o
Presidente da República.

V. Exa. se esqueceu daquele que dá a "canetada". Se o Presidente
da República, do partido de V. Exa., no qual votei, quiser, poderá
resolver o problema. Um Ministro de Minas Gerais mostrou ao
Presidente todas as necessidades da nossa malha viária. Foi um
Ministro que já sofreu nessas estradas, que foi Presidente desta Casa
e sabe o anseio da população mineira. Um relatório sobre Minas
Gerais foi passado ao Presidente da República. Todos dizem o
seguinte: "Andamos até a divisa do Espírito Santo, de São Paulo, do
Rio de Janeiro, depois acabou". Vamos fazer o movimento. Se o
partido de V. Exa., comandado pelo Deputado Rogério Correia, fizer
um apelo ao Presidente Lula, e se ele quiser, o Ministro Anderson
Adauto pode resolver o problema da malha viária mineira. Falta
vontade política do Presidente da República, para "canetar" e dizer:
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faça.

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Quando V. Exa.
referiu-se aos R$35.000.000,00 que o Governador Aécio Neves
gastou em Minas, V. Exa., que é funcionário do DER, sabe muito bem
que a minoria das estradas é estadual, e está em boas condições.
São as estradas federais que estão em péssimas condições. Dinheiro
há, mas para onde vai o dinheiro da CIDE? Para o superávit primário.
Isso não pode continuar como está, ou amanhã não haverá mais
estradas, pois estão se deteriorando tanto que deverão ser refeitas,
não somente consertadas.

Cumprimento V. Exa. por concordar com o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva quanto à constituição de uma frente parlamentar. Não estamos
aqui para criticar ninguém, mas devemos apelar aos nossos
governantes, principalmente ao Presidente da República, que tem a
caneta e o dinheiro na mão, para que olhem para o Estado de Minas e
suas rodovias. Se o problema continuar, seremos nós que
perderemos não somente nossas vidas, mas também nossa produção
e nossa liberdade de ir e vir pelos Estados do Brasil.

O Deputado Roberto Carvalho* - O Governo Hélio Garcia gastava
em torno de R$180.000.000,00 com a manutenção das estradas
estaduais, e a avaliação do DER era de que essa verba era
insuficiente para a manutenção de todas elas. Gastando
R$35.000.000,00, não posso dizer que a verba é suficiente.

Não estou aqui para buscar os culpados, pois não é nossa missão
fundamental. O problema das estradas federais e estaduais é
histórico. Desde 1980, a malha rodoviária nacional - estradas federais
e estaduais - está sendo sucateada e dilapidada. Temos de recuperá-
la. Precisamos exigir uma mudança de postura, mas essa tarefa é de
todos nós. Não se trata de dizer que o Governador Aécio Neves tem
de gastar certa quantia. Vamos fazer - e concordo plenamente -,
vamos ao Governador Aécio Neves, ao Presidente Lula, que é
sensível. Porém não basta apenas a sensibilidade. Queremos e
vamos cobrar ação. Vamos agir junto com a sociedade, que é nosso
dever. Obrigado, Sr. Presidente e todos os que fizeram aparte.

* - Sem revisão do orador.
2a Parte (Ordem do Dia)

r Fase
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Abertura de Inscrições

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

Questões de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, quero

apenas registrar mais um aniversário e parabenizar a revista "O
Encontro", cujo editor-chefe é o jornalista Paulo César, que hoje
expõe, em uma linguagem e conhecimento bem mineiros, os fatos de
Minas Gerais e do Brasil. Trata-se de uma revista mineira que já
desponta no cenário nacional, pois está sendo procurada no Rio, São
Paulo, enfim, em todo o Brasil. Parabenizo o jornalista Paulo César de
Oliveira e demais jornalistas e editores da revista "O Encontro" por
mais essa data festiva. Parabéns, Paulo César e companheiros da
revista "O Encontro"! Obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, na última segunda-feira, dia V de março, ouvindo a Rádio
Itatiaia, fiquei pasmado com uma declaração que nos foi feita. Na
oportunidade, era entrevistado pelo repórter da citada rádio, após uma
crônica do jornalista e Diretor Márcio Doti, o Sargento Pinheiro, um
dos seguranças da área central - a PM mantém a segurança no local -

o qual relatou que 40 bandidos são os responsáveis por 80% dos
pequenos furtos, entre os furtos que acontecem na área central de
Belo Horizonte.

Sabemos que a insegurança está cada vez maior em Belo
Horizonte, principalmente no Centro. O percentual de assaltos às
pessoas que vão ao Centro gira em torno de 70% a 80%. Os
assaltantes visam principalmente às pessoas idosas, às mulheres e
aos adolescentes que saem das escolas, para roubarem tênis e
celulares. Ora, se a polícia já diagnosticou os 40 bandidos, que já são
conhecidos e não são menores - encontram-se na faixa etária de 19 a
24 anos, segundo informação dada pelo Sargento Pinheiro -, está na
hora de exigirmos que nosso sistema de segurança os detenha.
Sabemos que nossas penitenciárias encontram-se sobrecarregadas,
mas temos de fazer algo, visto que é demasiado o número de assaltos
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em qualquer parte de Belo Horizonte, mormente no Centro da
cidade. Não podemos ficar assistindo a esses fatos, ouvir o relato
sobre essas experiências e esses percentuais e apenas dizer que eles
estão cumprindo seu papel. Vamos deter os 40 bandidos. Temos de
abrir, ampliar ou alugar uma casa de detenção para tentar corrigir
essas pessoas. E, se com 40 bandidos retirados da sociedade
subtrairmos os 80% dos furtos que acontecem no Centro de Belo
Horizonte, ganharemos muito com a segurança de nossa Capital.
Parabenizo a ltatíaia e o Sr. Márcio Doti pelo belo destaque a esse
comentário.

Ontem, tivemos uma imagem triste, trazida pelo "Estado de Minas",
na capa de uma reportagem sobre um assalto ocorrido, com dois
reféns, no Centro de Belo Horizonte. O bandido dava uma "gravata"
num dos reféns, de maneira cruel e bastante deprimente para todos.
Poderia ser qualquer um de nós ou dos nossos. Felizmente, a polícia
correu atrás dos assaltantes e conseguiu pegá-los. As duas pessoas
não ficaram tão feridas, não houve nada de grave com elas. Solicito a
colaboração do nosso Secretário de Defesa Social, Dr. Lúcio Urbano,
do Governador e das autoridades competentes para que a Polícia
retire da sociedade esses 40 conhecidos bandidos que estão
assaltando a sociedade em 80% do Centro de Belo Horizonte.

Era essa a questão de ordem que queria trazer ao conhecimento da
Assembléia, exercendo um papel que é nosso, convocando as
autoridades executivas para esse ato extremamente importante para a
segurança de todos nós em Belo Horizonte. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de
fazer algumas referências à fala do Deputado Roberto Carvalho,
porque não consegui aparteá-lo.

A Comissão de Transportes, Comunicações e Obras da Assembléia
Legislativa, na medida do possível, tem trabalhado para melhorar a
situação da malha rodoviária de Minas Gerais, a maior do Brasil. Já
estivemos reunidos com o Secretário de Transportes, Deputado
Agostinho Patrús, com o representante do DNIT, Dr. Alexandre
Silveira, e com o Ministro Anderson Adauto, discutindo a questão das
BRs. Também estivemos com os Secretários discutindo as MGs.

Na terça-feira, na Comissão de Transportes, agendamos, para a
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próxima semana, duas visitas técnicas ao Viaduto das Almas e à
BR-135, que liga o Trevão de Curvelo a Montes Claros, que está
numa situação precária, o que traz sérios riscos. Praticamente aquela
estrada acabou.

Estamos convidando os Deputados da região, que vai de Curvelo a
Montes Claros, os Deputados da Comissão e os demais Deputados
interessados para fazerem essa visita técnica, juntamente com o DER
e com o DNIT, para vermos a situação precária, o risco de vida diário
para os passageiros de automóveis, ônibus e caminhões. Há um
caminhão ou carro quebrado a cada dois quilômetros.

O Ministro Anderson Adauto esteve em Curvelo e em Montes Claros
anunciando recursos de R$800.000,00 para operação tapa-buracos e
para recuperação da BR-135, que já foi licitada em três lotes. A
execução depende apenas da assinatura do Banco Mundial. A
liberação dos recursos tem ficado muito na fala. O recurso não chega,
e as vidas estão sendo ceifadas nas BRs. As pessoas estão
desesperadas.

Imaginem uma ambulância trazendo um paciente em situação crítica
do Norte de Minas Gerais. As vezes, morrem na estrada, como
ocorreu com sete pessoas, naquele acidente terrível perto de Curvelo
e de Corinto, envolvendo uma ambulância, justamente por causa de
uma estrada que, há mais de 30 anos, não recebia recuperação por
parte do Governo.

Então, essa proposta de uma frente parlamentar para discutir com o
Governador e o Governo Federal não é necessária, porque a
Comissão de Transporte desta Casa tem se empenhado para resolver
o assunto. Encontramos muitas dificuldades para marcar audiências
com o Ministro Anderson Adauto, que é do nosso partido. Já fizemos
essa solicitação. Estive ontem com o Secretário Agostinho Patrús para
falar não só da recuperação, mas também da sinalização das
rodovias. Relatei, também, na ocasião, a situação das rodovias
federais. A Comissão de Transporte, atendendo a requerimento dos
Deputados desta Casa, já fez várias audiências públicas sobre o
assunto. Há dezenas e dezenas de pedidos de audiências para que
façamos visitas aos locais. Há a promessa do Governador. Acredito
que este ano começará a recuperação das rodovias. Estamos na
expectativa da liberação da CIDE. 0 recurso vai chegar e, com toda
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certeza, as rodovias serão recuperadas. Estamos fazendo o que é
possível. Está havendo dificuldades para marcar audiências com os
Secretários Estaduais e, por várias vezes, já enviamos fax ao
Ministério dos Transportes. Já solicitamos ao Superintendente,
Alexandre Silveira, uma entrevista com o Ministro Anderson Adauto.
Estamos empenhados principalmente em resolver o problema das
BRs-1 35 e 381 porque cobram pelo rádio e pela televisão uma
posição da Assembléia Legislativa, uma solução. Esperamos que haja
maior boa-vontade por parte do nosso Ministro Anderson Adauto.
Esperamos uma resposta imediata e a liberação dos recursos para
que as obras sejam iniciadas, O Secretário, em breve, vai convocar a
imprensa para noticiar que vai dar início a várias obras no Estado. O
Deputado Roberto Carvalho está entrando com um requerimento,
solicitando ao nosso Secretário a relação do que foi feito nos dez anos
anteriores nas rodovias do nosso Estado e a cópia do convênio com o
Governo Federal. Portanto, a Comissão de Transporte está atenta.
Esperamos que essas estradas sejam recuperadas.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que o Deputado Pastor George

terá seu nome parlamentar alterado para George Hilton, em virtude da
aprovação, pela Mesa da Assembléia, de requerimento do
interessado.

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 2.446, 2.447, 2.448 e 2.449/2004, da Comissão de

Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento
Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Direitos Humanos - aprovação, na 2 Reunião Ordinária da 2 Sessão
Legislativa Ordinária da isa Legislatura, do Requerimento n°
2.265/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Educação -
aprovação, na P Reunião Ordinária da 2 a Sessão Legislativa
Ordinária da isa Legislatura, dos Requerimentos nos 2.15212004, do
Deputado Doutor Viana, 2.155/2004, do Deputado Leonardo Moreira,
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2.259, 2.261, 2.263, 2.264, 2.266 e 2.267/2004, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, 2.270/2004, do Deputado Chico Simões,
2.284/2004, do Deputado Alberto Pinto Coelho, 2.291/2004, da
Deputada Ana Maria Resende, e 2.296/2004, do Deputado Domingos
Sávio; de Fiscalização Financeira - aprovação, na 2 Reunião
Ordinária na 2 Sessão Legislativa Ordinária da 15B Legislatura, dos
Requerimentos n os 2.205 e 2.164/2004, da Comissão Especial da
Cafeicultura Mineira, 2.295/2004, do Deputado Leonardo Quintão, e
2.297/2004, do Deputado Gil Pereira; e de Turismo - aprovação, na 2
Reunião Ordinária da 2 Sessão Legislativa Ordinária da 15'
Legislatura, dos Requerimentos nos 2.240/2004, do Deputado Doutor
Viana, 2.280/2004, do Deputado Márcio Passos, 2.285/2004, do
Deputado José Milton, e 2.28912004, do Deputado Doutor Ronaldo
(Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Alberto Pinto Coelho -
indicando o Deputado Dinis Pinheiro para Vice-Líder do Governo, em
substituição ao Deputado Leonardo Moreira; e Elmiro Nascimento (2) -
informando sua indicação para Líder do PFL e indicando o Deputado
Gustavo Valadares para Vice-Líder da referida bancada (Ciente.
Publique-se. Cópia às Comissões e às Lideranças.).

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

232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Laudelino
Augusto e outros, solicitando a convocação de reunião especial para
comemorar o Dia Mundial da Agua.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Transporte em

que solicita seja enviado oficio ao Sr. Alexandre Silveira de Oliveira,
Coordenador da 6 UNIT, do DNIT, solicitando informações sobre o
plano de recuperação da malha rodoviária federal no Vale do Aço. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Segurança Pública solicitando seja
enviado pedido de informações à agência do Banco do Brasil, no
Município de Brasília de Minas, solicitando-lhe a relação de doações
efetuadas por esse Banco à Polícia Militar de Minas Gerais daquele
município, valores e período em que essas doações ocorreram e se
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ainda ocorrem. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Segurança Pública em que solicita
seja enviado ofício ao Escritório da Polícia Federal em Santos,
solicitando informações referentes às investigações realizadas sobre
roubos de carga de café, com destino ao Porto de Santos. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento do Deputado Weliton Prado em que solicita seja
enviada solicitação de informações ao Diretor-Geral da Faculdade de
Ciências Médicas de Minas Gerais, Sr. Ludércio Rocha de Oliveira,
sobre os fatos ocorridos envolvendo protestos dos estudantes do
curso de Medicina. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Paulo Piau solicitando que o Projeto de
Lei n° 12/2003 seja distribuído, em 2 0 turno, à Comissão de Política
Agropecuária. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da Comissão Especial dos Aeroportos solicitando a
prorrogação do prazo de seu funcionamento por mais 30 dias. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimento n° 1.848/2003, da Comissão de Meio Ambiente, que
solicita ao Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável cópia do convênio celebrado entre o IEF e a CENIBRA
para o desenvolvimento do Programa de Fomento Florestal, bem
como informações sobre a doação de veículos da CENIBRA para o
IEF. 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° 1.901/2003, da Comissão de Fiscalização
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Financeira, que solicita ao Presidente do BDMG o envio a esta
Casa da relação dos fundos sob sua gestão, indicando o objetivo de
cada um, o volume financiado nos últimos cinco anos e o saldo
existente. 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° 1.901/2003 na forma do
Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, nos termos do seu §
1°, transferi-Ia ao Deputado Domingos Sávio. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 60 minutos. Com  a palavra,
o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo
Aloise, Deputadas, Deputados, representantes da imprensa, cidadãos
que nos acompanham no Plenário e pela TV Assembléia, ressalto
minha satisfação de, nesta Casa, usufruir sua companhia e
experiência. Ao longo de mais de um ano, tenho testemunhado com
que espírito democrático e com que sabedoria V. Exa. preside as
sessões plenárias, contribuindo de forma direta nos trabalhos da Mesa
Diretora, ao lado do nobre Presidente, Deputado Mauri Torres. Dou
este testemunho em sua presença, sem constrangimentos, porque sei
que dele comungam os demais colegas. Graças a essa postura
democrática, revestida de sabedoria e compreensão, o debate
transcorre com entusiasmo e liberdade, fazendo com que o nome
desta Casa e a função parlamentar ocupem o devido lugar no cenário
mineiro, cumprindo a missão de dar vazão a todas as correntes de
pensamento.

Dessa forma, o povo mineiro pode usufruir a existência de um
parlamento livre, a organização de um Estado democrático e pleno,
que caminha na direção de oferecer mudanças, pois governar não é
simplesmente perpetuar paradigmas, costumes ou leis. E, acima de
tudo, ser capaz de transformar, trazendo melhor qualidade de vida
para a sociedade. Reafirmo nossa gratidão pela forma séria com que
V. Exa. conduz os trabalhos desta Casa.

Sobre a questão dos transportes e das rodovias, debatida agora de
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forma calorosa, ressalto que todos fizeram uma única constatação:
não é possível permitir que as coisas continuem como estão. Sejam
rodovias federais, sejam rodovias estaduais, vidas são perdidas, e, em
alguns momentos, Minas está ficando para trás. O Governador deixou
claro que estamos em um novo tempo, em uma nova Minas Gerais.
Um tempo de parceria, diálogo e enfrentamento de frente dos
problemas, sem escamoteamento.

Inicio por me referenciar ao Deputado Roberto Carvalho, também
uma das mais gratas lideranças que pudemos conhecer nesta Casa.
O Deputado Roberto Carvalho abordou o tema - em que pese não ter
tido oportunidade de fazê-lo com a abrangência que gostaria, creio, - e
pude observar que concorda com a necessidade de se regulamentar a
CIDE, objeto de mudança na Constituição do Brasil. Em conversa
anterior ao seu pronunciamento, o Deputado Roberto Carvalho disse-
me comungar perfeitamente com o sentimento do nosso Governador.
O Governo Federal deve não apenas regulamentar a CIDE, mas
agilizar o seu repasse aos Estados, que, por sua vez, deverão
executar as reformas das estradas estaduais. Esse espírito deve
nortear o nosso entendimento nesta Casa.

O Deputado Célio Moreira, que neste momento está à Mesa, tem
feito trabalho árduo, na Comissão de Transportes, do qual sou
testemunha. Atendeu o nosso requerimento e esteve conosco em
Divinópolis, discutindo melhorias para a MG-050. No entanto, sabe
que sozinho será um Dom Quixote lutando contra os moinhos de
vento ou as inúmeras crateras que se proliferam nas estradas
mineiras.

E preciso haver união de esforços. O Governador Aécio Neves tem
demonstrado, dia após dia, ser comprometido com o Brasil. Governa o
nosso Estado e tem sentimento de estadista para compreender que
Minas é parte deste País e que não apenas deve ser ouvida, mas
somar esforços, para que o País encontre de fato o caminho do
desenvolvimento. Tem tido atitudes concretas nessa direção, bem
como as Lideranças do PT, que respeito profundamente nesta Casa, e
as do PL, a exemplo do Deputado Célio Moreira. Com  isso queremos
dizer que é hora de unirmos esforços.

Quem não tem um testemunho de situação de calamidade nas
estradas mineiras? 0 testemunho doloroso da perda de vidas, o
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testemunho permanente de cobrança, por não se suportarem mais
os prejuízos, atrasos e condições precárias que limitam o
desenvolvimento e a geração de emprego?

Na região Centro-Oeste mineira temos um exemplo, e cada
Deputado talvez diga que a sua região está pior: a BR-494, no trecho
que liga Divinópolis à BR-262, no Município de Nova Serrana, é
vergonha nacional. Não se aceita mais que alguém reivindique a
recuperação dessa estrada. Todos os Deputados Federais e
Estaduais conhecem a situação. Aliás, o Ministro Anderson Adauto e o
Deputado Adelmo Carneiro Leão já estiveram lá e puderam
testemunhá-la. Não quero trazer a responsabilidade para "a" ou "b",
mas propor a união de esforços. Poderia perfeitamente ser celebrado
acordo entre os Governos Federal e Estadual, num gesto de
desburocratização e de otimização da utilizaçãõ do recurso público.
Recursos poderiam ser transferidos ao Estado para a recuperação
dessa rodovia, não para um mero tapa-buraco malfeito, caro,
destruído em poucos dias.

E preciso que estimulemos o Governador Aécio Neves e o
Presidente Lula a estabelecerem parceria em caráter de urgência,
porque o povo mineiro não quer mais escutar que a responsabilidade
é de fulano ou sicrano. Todos nós queremos uma solução concreta
para a situação das estradas, pois estamos pagando IPVA e aquela
bendita taxa adicional anual relativa ao registro de veículos, e não
estamos vendo o retorno desses benefícios. Não tenho dúvida de que
todos os Deputados, por mais que defendam essa ou aquela linha de
pensamento, comungam com o sentimento de que não há de se fazer
mais discurso, mas ações concretas. Creio que a liderança do
Governador Aécio Neves, a sensibilidade das Bancadas do PT e do
PL e do próprio Presidente Lula deverão conjugar-se nesse esforço.

Antes, ouvíamos outro debate caloroso, pois V. Exa., com paciência
e sabedoria, garantiu espaço para posições aparentemente
divergentes, mas que deviam ser respeitadas, pois a vida deve ser
sempre respeitada.

Não há que se falar em respeitar a vida de "a" ou de "b". A vida de
todo ser humano deve ser respeitada. Assistimos ao Deputado Durval
Angelo mostrar sua justa indignação por verificar vidas sendo ceifadas
pela incompetência ou pela atitude arbitrária daqueles que, em nome
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da lei ou da segurança, se permitem executar para depois verificar.
Por outro lado, assistimos ao Deputado Sargento Rodrigues ressaltar,
mais uma vez, a defesa da Polícia Militar. Defendemos uma Polícia
Militar digna, que nos faz sentir honrados de ser mineiros, que tem
tido sempre o aplauso e a acolhida desta Casa naquilo que tem de
bom, seu aspecto que mais se evidencia. Sinto-me à vontade para
dizer isso, pois percebo que esse é o sentimento de todos os
Deputados e Deputadas. Coloco-me à vontade para dizer que sempre
foi mais do que meu sentimento. Foi minha atitude como homem
público a defesa da Polícia Militar, quando Prefeito de Divinópolis,
como parceiro do 23° Batalhão de Polícia, ali instalado, como parceiro
da 4a Região de Polícia do Centro-Oeste Mineiro, como cidadão que
teve a honra de receber a Medalha Tiradentes, a maior comenda da
Polícia Militar, num gesto de reconhecimento por me sentir um
companheiro de farda dos militares.

V. Exas. nunca me verão nesta tribuna para defender mau policial.
Jamais nivelarei a Polícia Militar por baixo e jamais tentarei
escamotear a verdade, como se fosse um fato natural ceifar vidas
num exercício incompetente de atividade tão séria e relevante, que é a
atividade da segurança.

Portanto, é preciso que saibamos reconhecer o valor da Polícia
Militar e a importância de defender os direitos humanos; mas é preciso
que tenhamos o bom senso de não nivelar as coisas, muito menos por
baixo, nem defender, de forma indiscriminada, a polícia como um
todo. Não se pode aceitar que uma vida seja tirada e dizer que foi um
mero acidente. Também não podemos aceitar que, a pretexto de
defender os direitos humanos, venhamos a defender os bandidos, a
acobertá-los, a ser tolerantes e ter paciência com eles.

Esta Casa tem o privilégio de ter homens com a sua experiência e a
do Deputado Adelmo Carneiro Leão e de tantos que me precederam
na história do Poder Legislativo, para fazer com que o debate traga à
luz entendimento que nos faça compreender que as coisas não são
tão simples e lineares assim que possam ser niveladas de forma
corporativa, uma doença que fere de morte este País.

E preciso que tenhamos a grandeza de discutir a fundo, de
reconhecer que nem sempre somos absolutamente perfeitos, que
cada um de nós, às vezes, tem de fazer um exercício de autocrítica, a
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fim de encontrar em nós mesmos os erros que nos limitam e aí
caminharmos para a busca da parceria que deve haver entre os
Governos Estadual e Federal e os municípios.

O que tenho a dizer sobre os municípios é algo que não alegra
nenhum representante público. Tenho a dizer sobre as arbitrariedades
que se alastram na minha querida Divinópolis, não bastasse vivermos
lá uma situação de calamidade pública, uma greve que há cerca de 20
dias traz sérios prejuízos para a população e para os servidores
públicos.

Ninguém está ganhando com ela. Estive lá, a convite dos servidores,
sem me intrometer, em absoluto, já que é um movimento legítimo, que
deve ser resolvido entre os servidores e a administração municipal.
Entretanto, a greve afeta todos os cidadãos, e é responsabilidade do
Deputado preocupar-se com suas conseqüências.

Há pessoas correndo risco de vida. Queira Deus que não, mas já
podemos ter perdido vidas, pois até mesmo o Pronto-Socorro funciona
em operação tartaruga, enquanto os postos de saúde estão, na
maioria, fechados. E lembro que não apenas os casos de emergência
representam perda de vida. Uma consulta retardada, um exame que
não é feito, um diagnóstico que não se faz podem ser fatais. Temos
aqui várias autoridades na área médica que podem atestar esse fato.

Essa greve só ocorre devido à intransigência de não aceitar diálogo.
Já vai fazendo quatro anos de governo sem aumento, apesar de esta
administração municipal ter-se instalado com a promessa de 30% de
aumento no primeiro ano, ridicularizando os aumentos dados no
período em que fui Prefeito: 10% no primeiro ano, a correção da
inflação nos anos seguintes e 10% escalonados - duas escalas de
5%.

Os servidores são muito sérios. Sempre debati com eles. Nunca
consegui atender a todas as suas reivindicações. Sofri ameaças de
greve e tive dias de paralisação como um alerta para a greve, mas,
em todos os momentos, o diálogo conduziu-nos ao entendimento, e a
população ficou livre do sofrimento da greve, assim como os
servidores, uma vez que a greve, como já disse, não interessa a
ninguém. Ela é o último instrumento. Embora seja legítima e prevista
na Constituição brasileira, deve ser usada no último caso, para que
não impere o autoritarismo.
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Repito que, exclusivamente por falta de diálogo, os servidores

continuam em greve. Não é por falta de dinheiro, haja vista que o
Prefeito tem enviado projetos de lei para a Câmara - e um está
tramitando no momento - propondo criar mais cargos de livre
nomeação, aumentar os salários desses cargos e fixar um adicional
para uma empresa pública que está em sindicância sob a acusação
de desvio de dinheiro. Essa empresa de obras públicas está sendo
investigada pelo Ministério Público, com CPI votada na Câmara.

Para isso há dinheiro, mas não existe nem sequer a possibilidade de
receber o sindicato, com a alegação de que ele não representa os
servidores. Vejam bem, nem no período da Ditadura no País, os
militares ousaram fechar todos os sindicatos. Todavia o Prefeito, em
pleno momento em que o Brasil quer consolidar seus instrumentos
democráticos, diz que o sindicato não representa os servidores. Não
podemos aceitar isso calados.

Não bastasse esse estado de calamidade, fui informado de que algo
que se dizia como possível de ter ocorrido em Divinópolis - o suborno
de um Vereador para interferir na eleição do Presidente da Câmara
Municipal - passou a ser admitido publicamente por assessores
diretos do Prefeito, pelo fato de que o subornado não cumpriu a
palavra e não votou conforme o combinado. Chega-se a esse ponto.
O Poder Executivo constituído em uma cidade acha-se no direito de
subornar um Vereador para votar naquele que ele quer que seja o
Presidente da Câmara, que melhor agrada ao Sr. Prefeito. Não
cumprindo o trato de votar de acordo com o negociado, o assessor do
Sr. Prefeito vem denunciá-lo em público e cobrar de volta o dinheiro
dado em propina, como se isso fosse algo absolutamente natural.

Estou falando de uma das maiores e melhores cidades de Minas
Gerais. Refiro-me à minha querida Divinópolis, cidade de que nos
orgulhamos, cidade de Adélia Prado, de GTO, de Túlio Mourão e dos
franciscanos. Estou falando de uma cidade que é terra de gente boa e
trabalhadora, onde alguém se instalou no poder e enviou o seu Chefe
de Gabinete para dizer na rádio que quem manda na cidade é o
Prefeito, que ainda possui essa mentalidade.

Senhores parlamentares e todos que nos vêem, isso é inaceitável, O
Ministério Público de Divinópolis e a Justiça deste Estado têm de
funcionar. Tramita no Poder Judiciário daquela cidade uma série de
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denúncias formalizadas. Há o relatório de uma CPI provando, não
insinuando, o superfaturamento na Empresa Municipal de Obras
Públicas e a criação de uma rede de empresas fantasmas, ou seja, o
relatório prova o desvio do dinheiro público. Isso foi votado na Câmara
Municipal, por Vereadores dignos, da base do Prefeito. Não é por
serem de lados diferentes que todos devem se igualar como farinha
do mesmo saco. Na Situação e na Oposição encontram-se elementos
dignos. Nesta Casa, há elementos de oposição ao Governo Aécio
Neves, pelos quais tenho o maior respeito. E eles sabem que há
pessoas do maior respeito em oposição ao Governo Lula. Isso
acontece também nos municípios. Vereadores que dão sustentação
ao Prefeito votaram junto com aqueles que não concordam com as
práticas do Prefeito e aprovaram um relatório que prova o desvio do
dinheiro público.

Sr. Presidente, isso já faz um ano. O processo está na gaveta, ou
seja, não tramitou no Poder Judiciário. Recebemos um pedido de
investigação com relação a denúncias de corrupção de menores. A
cidade inteira falou que o Prefeito de Divinópolis estava sendo
acusado formalmente de estar envolvido com isso. Da tribuna, em
momento algum, acusei o Prefeito, mas disse que o caso precisava
ser apurado, mas estão na gaveta denúncias de corrupção de
menores e de desvio do dinheiro público.

Agora, pasmem, a assessoria do Prefeito e os Vereadores ligados a
ele admitem, publicamente, que deram dinheiro a um Vereador para
que votasse em determinado candidato à Presidência da Câmara de
Divinópolis. O povo brasileiro não aceita mais isso, muito menos o
povo de Divinópolis, que é sério, digno e que fez a sua história,
construindo uma das maiores cidades de Minas Gerais, com uma das
maiores economias. Aquela cidade não pode passar por essa
humilhação. A justiça deste Estado tem de se fazer presente, e as
Promotorias públicas têm de agir. Encaminharemos à Procuradoria-
Geral de Justiça do Estado, pelos canais apropriados, os
requerimentos para que essas denúncias sejam apuradas e
providências concretas sejam tomadas.

Por outro lado, como somos pela democracia, e não pela pura e
simples deposição do Prefeito, sem julgamento, insistimos para que
haja diálogo e respeito com os servidores públicos, que é uma forma
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de demonstrar respeito pelo povo de Divinópolis, a fim de que essa
greve possa ter fim e o posto de saúde volte a funcionar, assim como
a escola pública. E assim que se governa: dialogando e respeitando o
cidadão, e não se arvorando em dono da cidade. Não é assim que o
povo de Divinópolis entende o processo democrático.

Sr. Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela compreensão de
V. Exa. Creio que me limitei a menos de 50% do tempo que V. Exa.
me concedeu, mas reitero estar registrando um acontecimento
extremamente grave na história da minha querida Divinópolis. Espero
contar com o apoio dos parlamentares e do Ministério Público, para
que essas denúncias sejam apuradas, a fim de que não fiquem
engavetadas. Assim, poderemos tomar providências enérgicas contra
pessoas que pensam que neste País impera o poder dos coronéis, da
compra dos votos, do autoritarismo e da corrupção de menores.

O Deputado Doutor Viana (em apar te)* - Não poderia emitir opinião
sem antes parabenizar V. Exa. por seu pronunciamento. V. Exa. é
mais um dos Deputados envolvidos na recuperação e na segurança
das estradas. Conheço a situação, assim como V. Exa. também
conhece a BR-135, que hoje quase não é uma estrada. Precisamos
salvá-la, para que continue nessa condição, porque daqui a pouco não
mais será uma estrada. Passamos pela BR-494, que vai até a BR-
262, da nossa querida Divinópolis, e percebemos o estado de
calamidade em que se encontra. Concordamos com o seu
pronunciamento em defesa das nossas estradas que estão
agonizando. Esperamos que o Governo Federal regulamente a CIDE.
Se isso acontecesse, e se as coisas fossem respeitadas, não haveria
problemas. Estamos no terceiro ou quarto ano da CIDE, contribuição
que pagamos com o nosso dinheiro. Não é dinheiro do Governo, com
o qual ele faz o que quer, muito menos mandá-lo como superávit
primário. E dinheiro nosso, recolhido com a intenção de recuperar as
estradas e oferecer condições de trafegabilidade. Isso não vem
acontecendo, o nosso dinheiro nos é tirado e desviado para outras
funções, sendo a pior de todas o pagamento ao FMI e dos juros da
dívida externa. Portanto parabenizo V. Exa. pelo seu pronunciamento
em defesa das BRs.

O segundo assunto que quero tratar diz respeito à corrupção. Não
podemos aceitá-la em Divinópolis, nos Governos Federal e Estadual
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nem em lugar algum. Isso precisa acabar. Anteontem, falei aqui de
um relatório que a CIA fez para o governo americano, informando que,
nos próximos 15 anos, a situação no Brasil irá piorar devido à
corrupção. Infelizmente ela atinge a classe política em especial. Nós,
políticos, somos acusados por acontecimentos que atigem um ou
outro, como esse que V. Exa. abordou. Esperamos que essas coisas
sejam realmente apuradas, independentemente de questões
partidárias ou interesse político e individual, para que seja
considerado, acima de tudo, o bem da comunidade de Divinópolis, da
moral e da respeitabilidade pela nossa classe política, à qual tenho
orgulho de pertencer. Graças a Deus, existem nela homens
extraordinários e bons, que cumprem fielmente o juramento de
exercerem seus mandatos conforme os princípios estabelecidos na
Constituição, ou seja, com dignidade e respeito para com o que é
público.

Parabenizo o Deputado Domingos Sávio pela grande contribuição
que traz para esta Assembléia. Sempre continuaremos brigando em
defesa de maior segurança nas nossas estradas e, principalmente, no
combate à corrupção, para que não sejamos novamente humilhados,
como aconteceu em relação a essa informação da CIA dando conta
de que o nosso País estará pior nas desigualdades sociais, na
pobreza e na miséria - avaliação feita com base na corrupção política.
Obrigado.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - E merecedor de aplauso o
brilhante pronunciamento, aliás uma constante nesta Casa, do
Deputado Domingos Sávio. Gostaria, rapidamente, de trazer aqui
algumas complementações a respeito. Todos os mineiros reclamam
do estado precário das estradas brasileiras, altamente prejudicial a
Minas e ao Brasil. E unanimidade. A Assembléia Legislativa tem de
ser rápida, objetiva e muito precisa, porque o povo já não agüenta
mais esperar.

Vejamos um exemplo de precisão, rapidez e objetividade nas ações
e decisões. Desde o ano passado, uma das principais pautas
defendidas pelos Governadores do Brasil foi a importantíssima e
preciosa parcela financeira da CIDE, um dos caminhos mais
importantes para que se possa solucionar esse problema doloroso
para todos os brasileiros. 0 Governador Aécio Neves, bravamente,
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com muita determinação e afinco, liderou esse movimento, que,
certamente, nos próximos 30 dias, estará concluído - não conforme
todos os Governadores desejavam, mas foi atendido em parte pelo
Presidente Lula.

Deputado Domingos Sávio, Presidente Rêmolo Aloise, não devemos
ficar chorando e lamentando com quem não tem. O que adianta
promovermos manifesto em lbirité, minha terra natal, a fim de buscar
recursos para fazer asfalto? Que resposta positiva teremos em
Ribeirão das Neves na busca de recursos para fazer asfalto aqui?
Temos de agir com inteligência, de forma sábia. Onde se encontra o
recurso financeiro? Todos sabem que mais de 65% dos recursos
estão concentrados no Governo Federal. Há necessidade de uma
parceria? Sim. O município tem sua responsabilidade, o Estado tem
sua cota de responsabilidade, mas a União não pode, em momento
algum, furtar-se à sua maior função, haja vista que quase 70% dos
recursos lá se encontram.

Quero parabenizar todos os parlamentares, mas alertar para a
necessidade imperiosa de se fazerem gestões firmes, tanto o PT,
quanto o PL, o PMDB, o PSDB, o PFL, todos os partidos, todas as
agremiações partidárias. Todos nós devemos empunhar essa
bandeira junto ao Governo Federal, para que possamos, efetivamente
e de forma mais rápida, amenizar esses problemas que incomodam a
todos nós, a todos os mineiros, a todos os brasileiros.

Neste ano de trabalho à frente do Ministério dos Transportes,
observamos o ilustre Deputado Anderson Adauto desencadeando
todos os esforços. Inúmeras ações foram feitas. Reestruturou o
Ministério dos Transportes, fez licitações e adotou preços inferiores
aos praticados anteriormente. Uma atuação proba, correta, honesta,
mas todos devemos reconhecer que os recursos são escassos,
pequenos. O Governo Federal, naquele primeiro momento, achou por
bem não priorizar esse setor da malha rodoviária, tanto em Minas
quanto no resto do Brasil, mas tenho a esperança e a confiança de
que este ano será muito melhor, e que o Governo Federal terá a
oportunidade de responder, com muita rapidez, ao clamor dos
mineiros, sabiamente e com muita bravura representado pelo
Governador Aécio Neves.

Parabéns, Deputado Domingos Sávio! Que continue com esse
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brilhantismo e com essa capacidade de transformar em realidade
as aspirações dos mineiros.

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço o brilhante aparte ao nobre
Deputado Dinis Pinheiro. Comungo integralmente com o seu
pensamento, principalmente no que diz respeito aos recursos da
CIDE, que precisam ser aplicados o mais rápido possível. Devemos
aproveitar a liderança do Governador Aécio Neves e sua capacidade
de buscar o entendimento para que os problemas sejam resolvidos
rapidamente. Sr. Presidente, agradeço o tempo concedido.

* - Sem revisão do orador.
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
terça-feira, dia 9, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 9/3/2004.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15* LEGISLATURA, EM 18/2/2004
As 9h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

José Haueisen e os Deputados Doutor Ronaldo, Fábio Avelar, José
Milton e Leonardo Quintão, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios dos Srs. Juraci Freire Martins e Juvêncio Companheiro de
Matos, respectivamente, Prefeitos Municipais de Porteirinha e de
Ninheira, publicados no 'Diário do Legislativo" de 18/12/2003 e
17/1/2004; e carta do Sr. Wenceslau da Mata, Vereador à Câmara
Municipal de Passa-Quatro, tecendo considerações sobre lixo e meio
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ambiente e sobre a necessidade de o Governo Federal, por
intermédio da PETROBRAS, iniciar um programa de valorização de
recipientes e embalagens retomáveis. Passa-se à 2a Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.248/2003 (relator:
Deputado José Milton). Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Leonardo Quintão, Doutor
Ronaldo, Fábio Avelar e Dalmo Ribeiro Silva, em que solicitam seja
realizada visita desta Comissão à Mina de Capão Xavier, em Nova
Lima; Rogério Correia, em que pleiteia seja solicitada ao Presidente
do COPAM a sustação de qualquer concessão de licença relativa à
exploração mineral em Capão Xavier até a realização da audiência
pública, nesta Comissão; Chico Simões, em que pleiteia sejam
solicitados ao Secretário de Meio Ambiente parecer técnico e cópia da
deliberação da Câmara de Infra-Estrutura do COPAM que concedeu
licença de instalação à PCH Cachoeira Grande, empreendimento das
Centrais Elétricas da Mantiqueira - CEM -, pretendido para a área do
Cachoeirão, em Coronel Fabriciano; Maria Tereza Lara, solicitando
seja realizada visita à cidade de Cambuquira, juntamente com a
Comissão de Turismo, para verificar In loco" a situação do Parque
das Aguas e a preservação da mata de Cambuquira, administrados
pela COMIG; e Dalmo Ribeiro Silva (2), solicitando seja realizada
reunião conjunta com a Comissão de Turismo, na cidade de
Cambuquira, para debater, em audiência pública, a situação do
Parque das Aguas e as principais carências a serem supridas para a
expansão da atividade turística, e seja realizada visita ao Município de
Itabirito para verificar "in loco" a implantação de distrito industrial na
serra da Moeda, às margens da Rodovia BR-040. 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, 4 de março de 2004.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Leonardo

Quintão - Fábio Avelar - Laudelino Augusto.
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ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SAÚDE NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA DA 15 LEGISLATURA, EM
18/2/2004

Às 9h46min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ricardo Duarte, Fahim Sawan e Neider Moreira, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Fábio
Avelar. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ricardo
Duarte , declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Fahim Sawan , dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Antenor
Gomes de Almeida, em que solicita à Comissão que se averigúe a
legalidade da 4a Conferência Municipal de Saúde de Ribeirão das
Neves e a eleição dos Conselheiros do Conselho Municipal de Saúde
(a Presidência solicita à Consultoria que analise a questão); do
Secretário de Estado da Saúde, encaminhando informação
relacionada com o Requerimento n° 1.342/2003, de autoria do
Deputado Doutor Viana, em que solicita que não se inscreva no SIAM
o pagamento de taxas, multas originárias de fiscalização enquanto o
IPSEMG não regularizar os débitos pendentes com as referidas
instituições; do Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Sr.
Helvécio Miranda Magalhães Júnior, encaminhando informação
relacionada com o requerimento do Deputado Fahim Sawan, sobre o
Hospital Universitário São José; do Presidente da Comissão de Saúde
da Câmara Municipal de Juiz de Fora relatando os procedimentos
cirúrgicos de mão, em especial, os traumas de casos de urgência e
emergência (a Presidência solicita à Consultoria que analise à
matéria); da Sra. Myriam Araújo Coelho, Superintendente de
Regulação da SES/MG, prestando esclarecimentos sobre a
programação pactuada e integrada ( PPI Assistencial da Média e Alta
Complexidade) do Estado de Minas Gerais, visando a atender
solicitações das DAD5, de gestores municipais, prestadores de
serviços assistenciais e outros solicitantes; do Secretário de Estado da
Saúde, comunicando as providências tomadas com referência ao
Requerimento 1.853/2003, da Deputada Jô Moraes. Passa-se à P
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
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pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados os pareceres pela
aprovação, no 20 turno, do Projeto de Lei n° 2/2003 (relator: Deputado
Ricardo Duarte, que emite parecer pela aprovação na forma do
vencido no 1 0 turno; submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado); do Projeto de Lei n° 689/2003, no 1° turno (relator:
Deputado Ricardo Duarte, que emite seu parecer pela aprovação na
forma do vencido no V turno); fazem uso da palavra para discutir o
parecer os Deputados Fahim Sawan, Neider Moreira e Fábio Avelar;
submetido a votação, é o parecer aprovado; do Projeto de Lei n°
1.046/2003, no 1° turno (relator: Deputado Ricardo Duarte, que emite
seu parecer pela aprovação com as Emendas de n

o
s 1 a 4,

apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça , com a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 2, apresentada); submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se à 2a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, os Projetos de Lei nos
1.110/2003, em turno único (relator: Deputado Fahim Sawan)
1.17912003, em turno único (relator: Deputado Neider Moreira).
Submetidos a votação, são aprovados, em turno único, os
Requerimentos n os 2.050, 2.069 e 2.064/2003. Passa-se à 3a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimentos dos Deputados Fahim Sawan em que solicita audiência
pública na cidade de Uberaba, para avaliar a situação do Hospital
Escola da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro; Biel Rocha
em que solicita averiguação pela Comissão da denúncia veiculada na
imprensa de Juiz de Fora, no jornal "Tribuna de Minas", em 25/1/2004,
segundo a qual falta a Central de Notificação, Captação e Distribuição
de Orgãos da Zona da Mata, que funciona no Hospital João Penido;
Célio Moreira, em que solicita audiência pública para se discutir o
atendimento pelo SUS aos portadores de epidermólise bolhosa.
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, 4 de março de 2004.
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Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Neider Moreira -

Carlos Pimenta - Célio Moreira.
ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2 SESSÃO ORDINÁRIA

DA 15a LEGISLATURA, EM 18/2/2004
Às 110h06min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Lúcia Pacífico, e Maria Tereza Lara e o Deputado Antônio Júlio
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Adalclever Lopes e Roberto Carvalho. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada
Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios do Sr. Renato Franco de Almeida,
Promotor de Justiça, informando da suspensão do Procedimento
Investigatório n° 3912003 (publicado no "Diário do Legislativo", em
14/2/2004); do Sr. Paulo Miranda Soares, Presidente do
MINASPETRO, encaminhando cópia do Código de Proteção e Defesa
do Consumidor e adesivo de informação ao consumidor (publicado no
"Diário do Legislativo", em 14/2/2004); da Perfil Engenharia Ltda.,
prestando informações sobre providências adotadas para solucionar
as pendências existentes com referência aos débitos vencidos e não
pagos, nos seus vencimentos, pelos promitentes compradores,
referentes as unidades habitacionais; do Sr. Djalma Bastos de Morais,
Presidente da CEMIG, em resposta a ofício relativo à permanência da
Agência de Atendimento no Município de Caeté; da Comissão de
Mutuários da COHAB de Diviniópolis, explanando a situação dos
mutuários e solicitando providências; e do Sr. Marcelo Rodrigo
Barbosa, Coordenador-Geral do PROCON Assembléia,
encaminhando relatório anual das atividades dessa entidade relativo
ao exercício de 2003. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos do
Deputado Antônio Júlio solicitando realizar audiência pública da
Comissão, para se discutir a implementação do regime de substituição
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tributária para medicamentos e peças, componentes e acessórios
automotivos pelos Decretos n os 43.708 e 43.724, de 19/12/2003 e
29/1/2004, respectivamente; e dos membros da Comissão solicitando
realizar audiência pública da Comissão, para se discutir a questão das
quitações dos imóveis financiados em virtude da sanção da Lei
Federal n° 10.150, de 21/12/2000. 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 março de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas - Antônio Júlio - Roberto

Carvalho.

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

1.256/2003
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela tem por

objetivo dar a denominação de Professor João Pimenta da Veiga ao
estabelecimento penal situado no Município de Uberlândia.

A Comissão de Constituição e Justiça procedeu ao exame preliminar
do projeto e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma apresentada. Vem ele agora a esta Comissão
para ser apreciado conclusivamente, nos termos dos arts. 103, 1, "b", e
102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação
Cabe-nos ressaltar que o autor da proposição, por meio da

mensagem que a encaminhou, esclarece ser o objetivo da proposta
"prestar justa homenagem à memória do professor João Pimenta da
Veiga, pessoa de reputação ilibada, honrada e honesta, pelos
relevantes serviços prestados ao Estado e ao Pais no desempenho
das atividades de professor e advogado".

Com efeito, o homenageado, natural de Nepomuceno, destacou-se
como dedicado professor de Direito Penal na Universidade Federal de
Minas Gerais, advogado criminalista de renome nacional, notável
orador e eminente homem público, além de ter ocupado os cargos de
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Deputado Federal e Secretário de Estado.

Portanto, ajuizamos oportuno e merecido se prestar honraria a essa
personalidade, que tanto se dedicou à defesa dos menos favorecidos.

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

1.256/2003 em turno únicd.
Sala das Comissões, 4 de março de 2004.
Zé Maia, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.257/2003

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar a denominação de Dr. Pio Soares Canedo ao
estabelecimento penal situado no Município de Pará de Minas.

A proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, cujo parecer concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Agora, compete a este órgão colegiado apreciá-la conclusivamente,
nos termos dos arts. 103, 1, 'b" e 102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação
Consta na mensagem que acompanha o projeto que o

homenageado, natural de Muriaé, destacou-se na vida pública por sua
reputação ilibada e pelos relevantes serviços prestados ao Estado e
ao País.

Entre os cargos por ele ocupados, destacam-se os de Vice-
Governador do Estado, Deputado Constituinte por Minas Gerais, em
1947, Deputado Estadual por várias legislaturas e Presidente do
Conselho Penitenciário Nacional.

Nada mais justo, portanto, que a essa personalidade se preste
homenagem, tomando por empréstimo o seu nome para denominar
um próprio público.

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

1.25712003 em turno único.
Sala das Comissões, 4 de março de 2004.
Alberto Bejani, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-

1.258/2003
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe

tem por escopo seja dada a denominação de Professor Jason Soares
de Albergaria ao estabelecimento penal situado no Município de São
Joaquim de Bicas.

Nos termos regimentais, a Comissão de Constituição e Justiça
procedeu ao exame preliminar da matéria e concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação do projeto, compete agora a
esta Comissão apreciá-lo conclusivamente, nos termos dos arts. 103,
1, "b" e 102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação
Por intermédio da Mensagem n° 130/2003, o autor da proposição

esclarece ser o objetivo da proposta "prestar justa homenagem à
memória do professor Jason Soares de Albergaria, pessoa de
reputação ilibada, honrada e honesta, pelos relevantes serviços
prestados ao Estado e ao País no desempenho das atividades de
professor e advogado".

De fato, o homenageado, natural de Raul Soares, notabilizou-se na
vida pública como Deputado Constituinte por Minas Gerais em 1947,
Secretário Executivo do Ministério da Justiça, membro do Ministério
Público Estadual e Curador de Menores.

Por sua ativa participação no trato da coisa pública, esta Comissão
entende justa e oportuna a pretensão de se prestar honraria a essa
personalidade, emprestando seu nome à referida penitenciária.

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

1.258/2003 em turno único.
Sala das Comissões, 4 de março de 2004.
Leonardo Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.268/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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O Deputado Rogério Correia, por meio do projeto de lei em

referência, tem por objetivo declarar de utilidade pública a Rede de
Intercâmbio de Tecnologias Alternativas, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Publicado em 27/11/2003, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c O art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme comprova a documentação juntada ao processo, a

entidade ora analisada é pessoa jurídica, funciona há mais de dois
anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não
remuneradas pelos cargos que exercem.

Por preencher os requisitos estabelecidos na Lei n° 12.972, de
27/7/98, torna-se habilitada a receber o título declaratório de utilidade
pública.

Verificamos, ainda, no art. 24 do estatuto da instituição, que seus
dirigentes não serão remunerados e, no § 1° do art. 27, que, em caso
de dissolução, seu patrimônio remanescente será destinado a outra
entidade congênere, juridicamente constituída e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

No entanto, tendo em vista a omissão, no texto do art. 1° do projeto,
da sigla REDE, que integra a denominação oficial da entidade,
apresentamos, adiante, emenda saneadora.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.26812003 com a seguinte Emenda
n°1.

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

de Tecnologias Alternativas - REDE -, com sede nesta Capital.".
Sala das Comissões, 4 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Valadares - Marília Campos - Fábio Avelar.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.269/2003
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De iniciativa do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Carranquense, com sede no Município de Carrancas.

A proposição foi publicada em 27/11/2003 e, a seguir, encaminhada
a esta Comissão a fim de ser examinada, preliminarmente, nos termos
do disposto no art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
Importante destacar que os requisitos pelos quais as sociedades

civis constituídas ou em funcionamento no Estado podem ser
declaradas de utilidade pública estão previstos no art. 10 da Lei n°
12.972, de 27/7/98, 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.

Em exame à documentação anexada ao projeto, constata-se o
atendimento a tais requisitos. Verifica-se, ainda, que o § 1° do art. 80
do estatuto da entidade prevê que as atividades dos dirigentes e
conselheiros, bem como as dos sócios, instituidores ou benfeitores,
não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de
bonificação ou vantagem, enquanto o parágrafo único do art. 24
determina que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente reverterá a favor de outra entidade congênere,
devidamente constituída e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a uma entidade pública, a critério da instituição.

No entanto, tendo em vista a omissão, no texto do art. 1° do projeto,
da sigla ACC, que integra a denominação oficial da entidade,
apresentaremos-lhe adiante emenda saneadora.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.269/2003 com
a Emenda n° 1, nos termos que se seguem.

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

Comunitária Carranquense - ACC -, com sede no Município de
Carrancas.".
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Sala das Comissões, 4 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Marília Campos, relatora - Gustavo

Valadares - Fábio Avelar - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.291/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
No uso da atribuição que lhe confere o ad 90, inciso V, da

Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta
Casa, por via da Mensagem n° 132/2003, o projeto de lei em epígrafe,
que tem por objetivo dar a denominação de Veríssimo Teixeira Costa
à escola estadual de ensino fundamental situada no Município de
Curral de Dentro.

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 a seus
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
No tocante à competência para legislar sobre denominação de bem

público, a Constituição da República, no art. 22, não inclui a matéria
em análise entre aquelas sobre as quais cabe à União legislar
privativamente e, no § 1° do art. 25, estabelece que são reservadas
aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Cada
Magna.

Infere-se, pois, que aos Estado compete dispor sobre a matéria em
causa, valendo-se da competência a ele reservada.

Por outro lado, a Constituição mineira, pelo inciso XIV do art. 61,
concede à Assembléia Legislativa a competência de legislar sobre
bens de domínio público, exigida a sanção do Governador, ao passo
que, pelo art. 66, ao estabelecer as matérias de iniciativa privativa dos
chefes de cada Poder, não trata daquela ora sujeita a exame.

A luz dessas considerações, está claro que a proposição não
apresenta vício de iniciativa.

No plano infraconstitucional, a medida consubstanciada no projeto
está regulamentada pela Lei n° 13.408, de 21/12/99, cujo art. l
estabelece que a denominação de estabelecimento, instituição ou
próprio público do Estado será atribuída por lei. Ainda, o art. 2 0 do
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citado diploma legal determina que a escolha recairá em nome de
pessoa falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e
relevantes serviços prestados à coletividade, observada a correlação
entre a destinação do próprio público que se pretende denominar e a
área em que se tenha destacado o homenageado, se pessoa de
projeção em âmbito local.

Cabe observar que tais requisitos foram inteiramente atendidos no
caso, conforme se evidencia da leitura da mensagem governamental
que acompanha o projeto.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n°1.291/2003.
Sala das Comissões, 4 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Valadares - Marília Campos - Fábio Avelar.
'PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.29612003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em questão

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Esporte Clube
Claudiense, com sede no Município de Cláudio.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, foi a
proposição publicada no diário oficial, em 29/5/2003, e, a seguir,
encaminhada a esta Comissão a fim de se examinarem
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Em exame à documentação que instrui os autos do processo,

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

Estão atendidos, pois, os requisitos estabelecidos no art. 1 0 da Lei n°
12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre o processo declaratório de
utilidade pública

Verificamos, ainda, que o art. 75 do estatuto da entidade dispõe que
nenhum dirigente poderá ser remunerado pelas atividades
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desenvolvidas e, no § P do art. 65, que, em caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere, legalmente constituída.

Não há, portanto, óbice à tramitação do referido projeto.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n° 1.296/2003.

Sala das Comissões, 4 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Marília Campos, relatora - Gilberto

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

1.298/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei n° 1.298/2003

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Amigos
da Cultura de Ouro Branco - AACOB -, com sede no Município de
Ouro Branco.

Publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

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

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Constatamos, pois, que ela atende aos requisitos constantes na Lei
n° 12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de
utilidade pública.

Além do mais, o parágrafo único do art. 16 do seu estatuto prevê
que os membros da diretoria e do conselho não serão remunerados, e
o parágrafo único do art. 35 determina que, sendo ela dissolvida, o
patrimônio social remanescente reverterá obrigatoriamente em
benefício de instituições culturais ou artísticas com sede no Município
de Ouro Branco.

Estamos apresentando emenda somente para a retirada da sigla
AACOB, que não consta no estatuto da entidade.

Conclusão
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Em face do relatado, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.298/2003 com
a seguinte Emenda n° 1.

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

Cultura de Ouro Branco, com sede no Município de Ouro Branco.".
Sala das Comissões, 4 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Fábio Avelar, relator - Gustavo

Valadares - Gilberto Abramo - Marília Campos.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.301/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em

tela tem por escopo seja declarado de utilidade pública o Dispensário
São Vicente de Paulo, com sede no Município de Patos de Minas.

A proposição foi publicada em 11/12/2003 e, a seguir, encaminhada
a esta Comissão a fim de ser examinada, preliminarmente, nos termos
do disposto no art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos para que as sociedades civis constituídas ou em

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

A vista da documentação anexada ao projeto, verifica-se o pleno
atendimento da norma, especialmente no inciso IV do art. 13 do
estatuto da entidade, o qual dispõe que as atividades desenvolvidas
pelos membros da diretoria serão inteiramente gratuitas. Ademais, o
art. 25 determina que, sendo ela dissolvida, seu patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere.

Observados os requisitos legais e procedimentais, não há óbice à
tramitação da matéria.

Conclusão

rÁ
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.30112003.
Sala das Comissões, 4 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

Valadares - Marília Campos - Fábio Avelar.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.302/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa da Deputada Jâ Moraes, o projeto de lei em epígrafe

tem por escopo seja instituído o Dia do Acupunturista, a ser
comemorado anualmente em 29 de novembro.

Em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno, a proposição foi publicada no "Diário do
Legislativo" e, em seguida, distribuída a este órgão colegiado, a fim de
ser apreciada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
A República Federativa do Brasil 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 competência legislativa
própria, respeitados os limites constitucionais.

O constituinte de 1988 acolheu o seguinte princípio: à União
compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse geral;
aos Estados, sobre as de predominante interesse regional; e aos
municípios, sobre assuntos de interesse local. Assim, no que tange à
competência normativa, as matérias que só podem ser reguladas pela
União estão definidas no art. 22 da Lei Maior.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada
no § 1° do art. 25 da Carta brasileira. E a chamada competência
residual, que reserva ao Estado as matérias que não se enquadram
no campo privativo da União ou do município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa não constitui assunto de competência privativa da
União ou do município e pode ser objeto de disciplina jurídica por
parte das demais entidades componentes do sistema federativo.

-
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Dessa forma, não há como negar a autonomia constitucional do
Estado membro para a edição de normas sobre a matéria.

Cumpre esclarecer que o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as
matérias de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e dos Chefes
do Executivo, do Legislativo e do Tribunal de Contas, não faz menção
àquela que ora examinamos. Infere-se, portanto, que a qualquer
membro deste parlamento é facultada a iniciativa da proposição.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.302/2003.
Sala das Comissões, 4 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Marília Campos, relatora - Gilberto

Abramo - Gustavo Valadares - Fábio Avelar.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.214/2003
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria desta Comissão, o projeto de resolução em tela tem por

objetivo dar cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, a saber, aprovar previamente a alienação de
terra devoluta que especifica, cujos processos foram instruídos pelo
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER-MG -, órgão
integrante da estrutura da Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral - SEPLAN.

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 18, de 17/6/93,
que disciplina a tramitação da matéria, coube à Comissão de
Constituição e Justiça apreciar preliminarmente o projeto,
oportunidade em que se manifestou concluindo por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, tal como apresentado.

Dando prosseguimento à tramitação, cumpre agora a este órgão
colegiado emitir parecer sobre o assunto, atendo-se aos lindes
estabelecidos no art. 102, IX, "e", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em causa trata de conceder aprovação prévia de

legitimação de posse de sete glebas de terras devolutas rurais, todas
com mais de lOOha.

Em atendimento ao que dispõe a legislação regente da matéria, as

rÀ



217
alienações de tais imóveis dar-se-ão mediante compra preferencial,
ou seja, o legítimo posseiro terá prioridade para adquirir o bem, de
acordo com o preço de mercado.

Queremos enfatizar que elas, em si mesmas, refletem a política rural
adotada pelo constituinte mineiro no que se refere ao papel atribuído
ao Estado de "promover o bem-estar do homem que vive do trabalho
da terra e fixá-lo no campo", conforme se verifica da leitura do art.
247, "caput".

Em consonância com esses esclarecimentos, expressamos o
ajuizamento de que a concessão do título definitivo de propriedade
dos terrenos a quem de fato participou ativamente na ocupação do
território mineiro constitui justa medida.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução n° 1.21412003 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 2 de março de 2004.
Padre João, Presidente - Gil Pereira, relator - Márcio Passos - Luiz

Humberto Carneiro - Doutor Viana.
PARECER PARA O P TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.271/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Biliar, o Projeto de Lei n° 1.271/2003
cria o cadastro único de organizações não governamentais e sem fins
lucrativos no Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 28111/2003, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e do
Trabalho e da Previdência Social.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
forma do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe cria no Estado o cadastro único de

organizações não governamentais e sem fins lucrativos que ofereçam
atendimento às crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos,
portadores de necessidades especiais, dependentes químicos e
famílias carentes.

De acordo com a proposição, o cadastro será criado no âmbito da
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Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes -
SEDESE -, será atualizado anualmente e deverá conter,
obrigatoriamente, o rol de todas as entidades que desenvolvem as
atividades mencionadas, as diversas modalidades de atendimento
desenvolvidas pelas referidas organizações, bem como a sua
descrição completa. Além disso, a proposição determina o envio anual
do cadastro à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A Lei n° 8.742, de 7/12/93, que dispõe sobre a organização da
assistência social e dá outras providências - Lei Orgânica da
Assistência Social - LOAS -, determina, em seu art. l, que "a
assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais,
realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa
pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades".

Conforme definido no mencionado texto legal, a assistência social
tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice; o amparo às crianças e adolescentes
carentes; a promoção da integração ao mercado de trabalho; a
habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária e a garantia de um
salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência
e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família. Consideram-se
entidades e organizações de assistência social aquelas que prestam,
sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários
abrangidos pela LOAS, bem como as que atuam na defesa e garantia
de seus direitos.

Ainda, de acordo com a LOAS, a assistência social realiza-se de
forma integrada às políticas setoriais, visando ao combate à pobreza,
à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para
atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais,
e as ações na área de assistência social são organizadas em sistema
descentralizado e participativo, constituído pelas entidades e
organizações de assistência social abrangidas por essa lei, o qual
articule meios, esforços e recursos, e por um conjunto de instâncias
deliberativas compostas pelos diversos setores envolvidos na área.

As ações de assistência social, no âmbito das entidades e
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organizações de assistência social, observarão as normas
expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS -, e a
União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, observados os
princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Orgânica, fixarão suas
respectivas políticas de assistência social.

A LOAS determina, em seu art. 90, que o funcionamento das
entidades e organizações de assistência social depende de prévia
inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, ou
no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o
caso, cabendo ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao
Conselho de Assistência Social do Distrito Federal a fiscalização, na
forma prevista em lei ou regulamento, das entidades mencionadas no
"caput". A inscrição da entidade no Conselho Municipal de Assistência
Social ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal é
condição essencial para o encaminhamento de pedido de registro e de
certificado de entidade de fins filantrópicos junto ao CNAS.

Conforme definido no art. 19, compete ao órgão da administração
pública federal responsável pela coordenação da Política Nacional de
Assistência Social coordenar e articular as ações no campo da
assistência social; entre as quais "coordenar e manter —atualizado o
sistema de cadastro de entidades e organizações de assistência
social, em articulação com os Estados, os Municípios e o Distrito
Federal". (Grifo nosso.)

De acordo com o art. 11 da mencionada norma, as ações das três
esferas de governo na área de assistência social realizam-se de forma
articulada, cabendo a coordenação e o estabelecimento das normas
gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos programas,
em suas respectivas esferas, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
municípios.

No âmbito do Estado, a matéria é regulada pela Lei n° 12.262, de
23/7/96, que dispõe sobre a Política Estadual de Assistência Social,
cria o Conselho Estadual de Assistência Social e dá outras
providências. De acordo com o estabelecido em seu art. 3 0 , a Política
Estadual de Assistência Social tem por objetivos o amparo à criança e
ao adolescente carente; o amparo ao idoso carente; o amparo à
pessoa portadora de deficiência, a promoção de sua habilitação
profissional e de sua integração ao mercado de trabalho; o amparo à
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família carente e a promoção da integração de seus membros ao
mercado de trabalho e o apoio ao adolescente carente por meio do
desenvolvimento de habilidades técnicas e educativas, observado o
estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim como
definido na LOAS, a norma estadual considera entidades e
organizações de assistência social aquelas que prestam, sem fins
lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários
abrangidos pela lei.

Compete ao Estado, por meio da SEDESE, nos termos da Lei n°
12.262, de 23/7/96, combinada com a Lei Delegada n° 58, de 29/1/
2003, entre outras atribuições, coordenar, desburocratizar e manter
atualizado o sistema de cadastro de entidades e organizações de
assistência social, em articulação com os municípios. (Grifo nosso.)
Assim sendo, o cadastro a ser criado pela proposição em análise já
está previsto na Lei n° 12.262, de 1996. O art. 21 da citada norma
estabelece até mesmo o prazo e a forma para o recadastramento das
entidades que menciona.

A Constituição da República, em seu art. 2 0, consagrou a tripartição
dos Poderes ao estabelecer que "são poderes da União,
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário". No mesmo sentido, o constituinte estabeleceu funções
para cada um dos Poderes, atribuindo-lhes competências próprias,
sem, contudo, caracterizá-las com exclusividade absoluta. Segundo
Alexandre de Moraes ("Direito Constitucional". ga ed. São Paulo: Atlas,
2001, p. 3.640), "cada um dos Poderes possui uma função
predominante, que o caracteriza como detentor de parcela da
soberania estatal, além de outras funções previstas no texto
constitucional. São as chamadas funções típicas e atípicas".

As funções típicas do Poder Legislativo são legislar e fiscalizar, não
havendo predominância de uma sobre a outra. Assim como a
Constituição da República estabelece as normas do processo
legislativo para que o Poder possa produzir as normas jurídicas,
também fixa as competências específicas para o exercício da
fiscalização, pelo Legislativo, das atividades do Executivo.

Da mesma maneira que a norma constitucional atribui ao Poder
Legislativo funções, competências e atribuições, também o faz em
relação ao Poder Executivo, cuja função típica é administrar. Segundo
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Moraes, "o Poder Executivo constitui órgão constitucional cuja
função precípua é a prática dos atos de chefia de estado, de governo
e de administração". Cabe ao Chefe do Poder Executivo a
representação do ente político, a direção dos seus negócios e a
administração da coisa pública.

Além disso, a atividade legislativa opera no plano da abstração e da
generalidade e não pode ir ao ponto de minudenciar a ação executiva,
pois isso iria esvaziar o âmbito de atuação institucional do Executivo e
contrariar o princípio constitucional da separação dos Poderes.

Propõe ainda o projeto em análise a atribuição de competência à
SEDESE para instituição do cadastro que menciona. O processo de
criação, estruturação e definição das atribuições de órgãos integrantes
da administração pública estadual é matéria que se insere, por efeito
de sua natureza, na esfera de exclusiva iniciativa do Poder Executivo,
uma vez que, consagrado o princípio da separação dos Poderes pela
Constituição Federal, cabe ao Chefe do Executivo organizar a sua
estrutura administrativa.

Assim, embora o legislador possa autorizar o Poder Executivo a
instituir alterações na sua estrutura administrativa, não pode compelir
aquele Poder a atribuir competência específica a órgão de sua
estrutura administrativa por meio de lei de sua iniciativa.

No entanto, o art. 3° da proposição, ao determinar a remessa do
mencionado cadastro à Assembléia Legislativa, institui medida
razoável, que permite facilitar a fiscalização da aplicação de recursos
públicos nas entidades filantrópicas contempladas com ajuda
financeira do Estado, motivo pelo qual apresentamos o Substitutivo n°
1.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.271/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescenta o inciso XVI ao art. 9° da Lei n° 12.262, de 23 de julho de

1996, que dispõe sobre a Política Estadual de Assistência Social, cria
o Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS - e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

!Ã1
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Art. 1° - O art. 90 da Lei n° 12.262, de 23 de julho de 1996, passa

a vigorar acrescido do seguinte inciso XVI:
"Art. 9°-
XVI - encaminhar à Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, anualmente, o cadastro mencionado no inciso XI deste
artigo.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de março de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Fábio

Avelar - Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 9 DE MARÇO DE 2004

ATA

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

ORDINARIA DA 15a LEGISLATURA, EM 26/2/2004
Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Gustavo Valadares e Maria Tereza
Lara, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. Passa-se à 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 os
pareceres pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela
ilegalidade, no 1° turno, dos Projetos de Lei n os 1.211 e 1.173/2003
(relator: Deputado Gustavo Valadares); 1.283/2003 (relator: Deputado
Ermano Batista). Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Ermano Batista, que conclui pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.266, no
1-0 turno, o Presidente defere pedido de vista da Deputada Maria
Tereza Lara. Após discussão e votação, é aprovado o parecer que
conclui pela constitucional idade, pela legalidade e pela juridicidade, no
1° turno, do Projeto de Lei n° 1.290 com a Emenda n° 1 (relator:
Deputado Ermano Batista, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, os pareceres que
concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade
dos Projetos de Lei n os 195 e 301/2003 (relator: Deputado Gustavo
Valadares) registrando-se voto contrário do Deputado Ermano Batista
ao parecer sobre o Projeto de Lei n° 301/2003. Cumprida a finalidade
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da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Leonardo Moreira - Gustavo

Valadares - Marília Campos.

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

1.219/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Pastor George, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Beneficente Batista Luz do Evangelho, com sede no Município de
Contagem.

A matéria foi apreciada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Vem, agora, a esta Comissão para ser objeto de deliberação
conclusiva, nos termos do disposto no art. 103, 1, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Desde a sua fundação, ocorrida em 1990, a Associação em tela vem

desenvolvendo relevantes atividades em prol de famílias de baixa
renda, assistindo-as nas áreas da educação e da saúde e fornecendo-
lhes alimentação.

Com efeito, fomenta iniciativas que atendem às necessidades
emergenciais apontadas pela comunidade local, e outras que
objetivam a inserção de seus associados no mercado de trabalho,
inclusive a promoção de cursos profissionalizantes.

E conveniente, portanto, que se lhe conceda o pretendido título
público honorífico em reconhecimento de seus trabalhos na área
social.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.219/2003.
Sala das Comissões, 4 de março de 2004.
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Alencar da Silveira Júnior, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.237/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo dar a denominação de Presidente Castelo Branco à
Escola Estadual de Ensino Fundamental de P a & série, situada no
Município de Japonvar.

O exame preliminar da matéria coube à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma apresentada.

Dando prosseguimento à tramitação, vem agora o projeto a este
órgão colegiado a fim de ser apreciado conclusivamente, nos termos
dos arts. 103, 1, "b" e 102, VI, do Regimento Interno.

Fundamentação
O autor do projeto de lei esclarece, na Mensagem n° 125/2003, que

o intuito da proposta é reverenciar a memória do Presidente Castelo
Branco, que prestou relevantes serviços à população de Japonvar.

Informa, ainda, que a proposta resulta de pedido formulado pelo
colegiado da escola em referência, que aprovou por unanimidade a
modificação do nome da escola.

Esta relatoria entende, por isso, tratar-se de justa e oportuna a
intenção de se prestar honraria a essa personalidade de projeção
nacional.

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

1.23712003, em turno único, na forma proposta.
Sala das Comissões, 8 de março de 2004.
Ana Maria Resende, relatora.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2004

ATAS

ATA DA 28 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2° SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 2/3/2004
As 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

João Bittar e Olinto Godinho e a Deputada Cecília Ferramenta,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado João Bittar, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Olinto Godinho,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta. Passa-se à 2° Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 2.151, 2.181, 2.184
a 2.198, 2.200, 2.207 a 2.237, 2.239, 2.241 a 2.253 e 2.269/2004.
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 João Bittar, solicitando seja
realizada audiência pública desta Comissão para discutir a relação da
COPASA-MG com os municípios mineiros. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de março de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Olinto Godinho - Cecília Ferramenta.

ATA DA i° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 3/3/2004
As 114h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Sidinho do Ferrotaco e Weliton Prado,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
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Presidente, Deputada Ana Maria Resende, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Weliton Prado, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. Registra-se a presença do Deputado Paulo Piau. A
Presidente registra a presença do Deputado Bilac Pinto e dos Srs.
Jaques Schartzman e Ricardo Gonçalves, respectivamente Secretário
de Estado, Secretário Adjunto de Estado e Assessor da Secretaria de
Estado de Ciência e Tecnologia, que fazem a entrega de documento
contendo uma proposta para reforma do ensino superior em Minas
Gerais. Os trabalhos são suspensos por 5 minutos. Reabertos os
trabalhos, registra-se a presença dos Deputados Adalclever Lopes e
Dalmo Ribeiro Silva. O Presidente Adalclever Lopes, retomando a
direção dos trabalhos, informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios de profissionais da área cultural,
comunicando o processo de organização da Associação Mineira de
Consultores em Patrimônio Cultural; e do Presidente do Centro
Educacional Prof. Estevão Pinto, comunicando a assinatura de
convênio com a Secretaria de Educação. O Presidente informa que,
em 20/2/2004, o Presidente designou o Deputado Weliton Prado para
relatar o Projeto de Lei n° 456/2003, o Deputado Sidinho do Ferrotaco
para relatar o Projeto de Lei n° 1.07512003, o Deputado Leonídio
Bouças para relatar o Projeto de Lei n° 1.260/2003 e a Deputada Ana
Maria Resende para relatar o Projeto de Lei n° 1.275/2003 e avocou a
si a relatoria do Projeto de Lei n° 1.320/2003 e que em 27/2/2004,
designou o Deputado Leonídio Bouças para relatar o Projeto de Lei n°
19512003; e o Deputado Sidinho do Ferrotaco para relatar os Projetos
de Lei nos 301 e 812/2003. Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos n os 2.152, 2.155, 2.259, 2.261, 2.263,
2.264, 2.266, 2.267, 2.270, 2.284, 2.291 e 2.296/2004. Passa-se à 3
Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados oito
requerimentos: dois do Deputado Adalclever Lopes solicitando reunião
conjunta, com a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
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para se debater o processo de licenciamento da Mina de Capão
Xavier, em Nova Lima; e solicitando reunião para debater a
exploração dos bares situados no Estádio Mineirão; dois do Deputado
Weliton Prado solicitando reunião para se debater a proposta de
alteração do Decreto n° 32.278/94, que trata da FAPEMIG; e
solicitando o acompanhamento do processo judicial impetrado pelos
estudantes de Medicina contra a Faculdade de Ciências Médicas, em
virtude dos aumento das mensalidades; um do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva solicitando reunião para debater o Projeto de Lei n°
1.075/2003; um da Deputada Jô Moraes solicitando uma audiência
pública ou um seminário sobre a reforma universitária; um do
Deputado Rogério Correia solicitando audiência pública para debater
a situação física da E. E. Dr. Lucas Monteiro Machado, do Bairro
Pindorama, na Capital; e um da Deputada Maria Tereza Lara
solicitando uma visita à Colônia Santa Isabel, para se verificarem as
condições da estrutura física e se tomarem as medidas necessárias à
preservação do patrimônio histórico existente. 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, 9 de março de 2004.
Adalclever Lopes, Presidente - Weliton Prado - Maria José Haueisen

- Ana Maria Resende.
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15- LEGISLATURA, EM 4/3/2004

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos, Biel Rocha e Gilberto Abramo,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Alberto Pinto Coelho, Gil Pereira, Sargento Rodrigues e
Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues,
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 operação da Polícia Militar na Rodovia MG-10 realizada em
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25/2/2004, em Vespasiano, que culminou com a morte da
vendedora Ana Paula Nápolis da Silva e em que o Superintendente de
Operações da CEMIG, Tarcísio Celso de Castro, foi ferido. A
Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os convidados sobre
o tema supramencionado. Registra-se a presença dos Srs. José
Francisco da Silva, Ouvidor da Polícia do Estado de Minas Gerais;
José Hamilton da Silva, tio da vendedora Ana Paula Nápolis da Silva;
do Sargento José Luiz Barbosa, Coordenador da Comissão de
Cidadania e Direitos Humanos da ASPRA-MG; do Subtenente Luiz
Gonzaga Ribeiro, Presidente da ASPRA; do Cel. Reinaldo Martins,
Comandante da 78 Região da PMMG, representante do Major
Jezemiel, responsável pela apuração dos fatos; do Major Zoé Ferreira
Santos, Presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar; e do
Sr. Adalberto dos Santos Valadares, Presidente do Centro Social dos
Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros de Minas Gerais, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na
qualidade de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos convidados e parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de março de 2004.
Durval Angelo, Presidente.	 -

ATA DA 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 158 LEGISLATURA, EM 4/3/2004
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Leonardo Moreira e Rogério Correia, membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Antônio Andrade, Elmiro Nascimento e a Deputada Marília Campos.
Havendo número regimental, o Presidente Sargento Rodrigues,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Antônio Andrade, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
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Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se
destina a apurar o desvirtuamento da finalidade publicística do
convênio celebrado entre a PMMG de Unaí e as entidades de
representação dos produtores rurais daquele município. Passa-se à 33
Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita realização
de audiência pública para debater a situação dos servidores lotados
no Centro de Integração do Adolescente e na Polícia Civil. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que
discorrerão sobre o assunto objeto desta reunião. Registra-se a
presença dos Srs. Cel. PM Gilmar Simões de Lima, Comandante do
100 RPM, representando o Ten.-Cel. PM Evandro Jacques de
Mendonça, Comandante do 280 BPM; Irmo Casavechia, Presidente do
Sindicato de Produtores Rurais de Unaí e Presidente da Cooperativa
Algodoeira do Noroeste Mineiro Ltda.; Valdinei Paulo de Oliveira,
Diretor-Presidente da Cooperativa Agropecuária de Unaí Ltda.; Nélson
Amado Noivo, Presidente da Cooperativa Agrícola de Unaí Ltda;
Juliano Toffolo, 1° Vice-Presidente da Federação dos Conselhos
Comunitários de Segurança Pública, representando a Sr 3 Magüida
Miranda Staropoli, Presidente desta Federação e o Vereador Sargento
Eustáquio, do Município de Unaí, os quais são convidados a tomar
assento à mesa, O Presidente, autor do requerimento que motivou a
reunião, tece suas considerações iniciais e passa a palavra aos
convidados. 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, 9 de março de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Leonardo Moreira

- Rogério Correia. -	 -
ATA DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2 8 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 4/3/2004

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria José Haueisen e os Deputados Doutor Ronaldo, Fábio Avelar,
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Leonardo Quintão e Laudelino Augusto, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Adalciever Lopes.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria José
Haueisen, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr.
Benerval Alves Laranjeira Filho, Gerente da Divisão de Projetos
Urbanísticos e Infra-Estrutura de Transporte da FEAM, encaminhando
informações em atenção ao Requerimento n° 2.10412003, da
Comissão, publicado no "Diário do Legislativo", de 19/2/2004; da Sra.
Maria Regina Cintra Ramos, Chefe do Escritório Regional do IBAMA
em Lavras, prestando informações em atenção ao Ofício n°
3.36712003, da Comissão, publicado no "Diário do Legislativo", de
19/2/2004; da Deputada Lúcia Pacífico, que encaminha denúncias
feitas pelo Sr. Sérgio Gomes, do Município de Chapáda Gaúcha,
sobre crimes ecológicos que vêm ocorrendo no Parque Grande Sertão
Veredas, nesse município; do Sr. Robson Braga de Andrade,
Presidente da FIEMG, em que tece considerações sobre o Projeto
Capão Xavier, de iniciativa da Minerações Brasileiras Reunidas S.A.
Passa-se à 3 Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são
aprovados requerimentos dos Deputados Rogério Correia, com
emenda do Deputado Fábio Avelar, em que solicita reunião para se
debater, em audiência pública, o empreendimento, na Mina de Capão
Xavier, da empresa MBR, que poderá afetar quatro mananciais,
integrantes do abastecimento de Belo Horizonte; Leonardo Quintão
solicitando a realização de visita técnica à barragem de rejeitos da
Mina de Tamanduá, de responsabilidade da MBR, em Nova Lima;
Laudelino Augusto solicitando que se realizem reunião na cidade de
Caxambu para se debaterem, em audiência pública, as formas de
gerenciamento dos parques e da exploração das águas nas estâncias
hidrominerais; e audiência pública, nesta Casa, para analisar e definir
propostas sobre a qualidade das águas superficiais do Estado de
Minas Gerais, buscando o gerenciamento ideal para a preservação e
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a perenização dos mananciais; Doutor Ronaldo, solicitando que se
realize visita técnica à reserva indígena Pataxó, em Carmésia,
atingida por incêndio florestal; Adalclever Lopes, solicitando o envio
ofício ao COPAM, solicitando cópias dos processos de licenciamento
em que figurem como requere nte-licenciante a MBR e como objeto a
Mina de Capão Xavier; e realização de reunião conjunta da Comissão
com a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia para se
debater, em audiência pública, o processo de licenciamento da Mina
de Capão Xavier, pela MBR. 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, 9 de março de 2004.
Maria José Haueisen, Presidente - Fábio Avelar - Adalclever Lopes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.782
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à
Proposição de Lei n° 15.782, que altera a denominação e o objeto da
Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG - e dá outras
providências.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n°
157/2004.

Cabe a esta Comissão Especial, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno, examinar o veto e sobre ele emitir parecer.

Fundamentação
O Chefe do Executivo, ao opor veto parcial à Proposição de Lei n°

15.782, negando sanção ao art. 4 0 e seu parágrafo único, alegou
contrariedade ao interesse público.

O referido art. 40 veda à CODEMIG assumir obrigação relativa a
obra ou serviço de engenharia que implique descontinuidade ou
descumprimento de meta física ou cronograma físico-financeiro de
obra cujo contrato, celebrado antes da promulgação da lei de sua
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criação, tenha previsto pagamento com recursos da COMIG, direta
ou indiretamente. O parágrafo único exclui da vedação os casos de
recursos transferidos para órgãos da administração direta ou indireta
do Estado.

Nas razões do veto, o Governador do Estado aduz que os
dispositivos vinculam o futuro desempenho da empresa, "que terá
missão institucional substancialmente ampliada, à solução de
eventuais pendências de contratos celebrados antes da vigência da
nova lei", o que poderá comprometer sua atuação.

A Lei n° 14.892, de 2003, criou uma nova empresa de economia
mista na estrutura do Estado em decorrência da incorporação, pela
COMIG, da Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI -

da Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS - e dos ativos da
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de Minas Gerais -
CODEURB.

A CODEMIG é responsável pelas atividades das empresas que
incorporou, além de cuidar da contratação ou da execução de
projetos, obras, serviços e empreendimentos de interesse do Estado e
do fomento ao desenvolvimento econômico, em caráter
complementar, conforme dispõem os incisos 1 e II do art. 20 da Lei n°
14.892. Tem, de acordo com as orientações do Poder Executivo, a
função de suprir recursos complementares para a realização das
ações de governo, reforçando o compromisso com o desenvolvimento
econômico e social do Estado e adotando como princípios
orientadores o planejamento, a gestão pública empreendedora e a
estruturação de uma rede integrada, em parceria com a iniciativa
privada.

A atuação da CODEMIG no sentido de viabilizar iniciativas dos
órgãos competentes do Estado pode, de fato, ficar prejudicada com a
vinculação legal da assunção de obrigações à solução de eventuais
pendências de contratos firmados antes da vigência da lei que
autoriza sua criação.

Ademais, a CODEMIG é uma sociedade de economia mista que
possui competência para explorar atividade econômica, e, em
decorrência disso, a ela são aplicáveis as normas do direito privado,
especialmente as do Código Civil e da Lei Federal n° 6.404, de 1976,
com suas alterações posteriores.
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Dessa forma, a lei não é o instrumento adequado para determinar

a atuação da empresa com relação à contratação de obras e serviços
de engenharia. Cabe a sua administração avaliar as obrigações
existentes e, em face delas, planejar e assumir futuros compromissos.

Por isso, entendemos que as alegações do Chefe do Executivo são
procedentes.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial

oposto à Proposição de Lei n° 15.782.
Sala das Comissões, 9 de março de 2004.
Leonardo Moreira, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Domingos

Sávio.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.843
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, VIII, c/c O art. 70, II, da Constituição Estadual, opôs veto total à
Proposição de Lei n° 15.843, que dispõe sobre rios de preservação
permanente e dá outras providências.

Após publicação no "Diário do Legislativo" de 17/1/2004, a
Mensagem n° 159/2004, que contém as razões do veto, foi distribuída
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 222, c/c o
art. 111, 1, "b", do Regimento Interno. Cumpre-nos, portanto, opinar
sobre o assunto.

Fundamentação
A proposição de lei vetada pretende alterar a Lei n° 10.629, de 1992,

que introduziu na legislação estadual o conceito de rio de preservação
permanente. Nesse sentido, foram declarados de preservação
permanente o rio Cipó e seus afluentes, o trecho do rio São Francisco
da jusante da barragem de Três Marias até Pirapora e os rios
Pandeiros e Peruaçu, integrantes da bacia hidrográfica do São
Francisco. Posteriormente, a Lei n° 12.016, de 1995, incluiu o rio
Jequitinhonha e seus afluentes, no trecho entre a nascente e a
confluência com o rio Tabatinga, entre os cursos d'água protegidos.

Nas razões do veto, o Governador do Estado argumentou que a
alteração proposta à legislação vigente, qual seja a inclusão do rio
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Grande e seus afluentes na porção compreendida entre sua
nascente até a represa de Camargos entre os rios de preservação
permanente, é inconveniente ao interesse público. Alegou que tal
medida deveria aguardar a conclusão dos estudos de elaboração dos
planos diretores de recursos hídricos de bacias hidrográficas,
atualmente em discussão no âmbito do Sistema Estadual de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Inicialmente, é necessário ressaltar que a declaração de um curso
d'água como rio de preservação permanente não é, de forma alguma,
incompatível com a elaboração do plano diretor da bacia hidrográfica
à qual pertence. Pelo contrário, o planejamento das atividades a
serem desenvolvidas na bacia, por meio do plano diretor, deve
considerar todos os cenários possíveis de utilização dos recursos
hídricos, com vistas à recuperação e à manutenção das águas desse
espaço territorial, em seus aspectos qualitativos e quantitativos.

O rio de preservação permanente é, essencialmente, uma unidade
de conservação ambiental. Inspirado em instituto existente na
legislação norte-americana - o "scenic river" ou "rio cônico" -, visa a
proteger rios ou trechos de rios com beleza excepcional ou dotados de
grande valor ecológico, histórico ou turístico, em ambientes naturais
ou pouco alterados. Assim, como outros espaços especialmente
protegidos por seu valor natural ou cultural, a existência dessa
categoria de rios deve compor o diagnóstico da situação ambiental da
bacia hidrográfica em que se insere, de forma a subsidiar
corretamente os estudos do plano diretor.

A porção do rio Grande que se pretende declarar de preservação
permanente possui, inegavelmente, os atributos necessários para tal.
Trata-se do último trecho do rio Grande que mantém suas
características naturais inalteradas ou pouco alteradas pela ação
antrópica. Em momento algum tal fato foi questionado nas razões do
veto.

A nosso ver, é imprescindível que esses atributos sejam
preservados, razão pela qual não concordamos com o veto integral à
proposição. Por outro lado, é necessário que o Poder Executivo
conclua, o mais rápido possível, os estudos técnicos necessários à
elaboração do plano diretor daquela bacia hidrográfica, como forma de
ordenar os múltiplos usos das águas do rio Grande.
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E importante reconhecer que o veto que incide sobre o art. 4 1 da

proposição é oportuno. Ao atribuir ao Conselho Estadual de Política
Ambiental - COPAM - competência para definir os usos das águas dos
rios de preservação permanente, a proposição desconsiderou as
atribuições dos organismos integrantes do Sistema Estadual de
Gerenciamento dos Recursos Hídricos, tais como o Conselho
Estadual de Recursos Hídricos - CERH - e os comitês de bacia
hidrográfica atuantes na região.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto ao art. 4 0 e

pela rejeição do veto aos demais dispositivos da Proposição de Lei n°
15.843.

Sala das Comissões, 9 de março de 2004.
Maria José Haueisen, Presidente - Fábio Avelar, relator - Bonifácio

Mourão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°456/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O Projeto de Lei n° 456/2003, do Deputado Adelmo Carneiro
Leão,propõe seja declarada de utilidade pública a Associação
Desportiva e Cultural de Capoeira Quilombo do Queimado - ADCCQQ
-, com sede no Município de Ipatinga.

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Desportiva e Cultural de Capoeira Quilombo do

Queimado possui como prioridade fundamental a reunião de grupos e
pessoas ligadas às artes cônicas, visuais, plásticas, às tradições
folclóricas em geral, à literatura e à criação musical.

Além de promover o estudo e a difusão das manifestações culturais
por meio de pesquisas, seminários, palestras e organização de
festivais, a instituição visa a criar condições para fortalecer a política
cultural que atenda às necessidades das comunidades artísticas.

Por isso, julgamos oportuno e conveniente que a entidade seja
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declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelo registrado, somos pela aprovação do Projeto de Lei nC

45612003 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 9 de março de 2004.
Weliton Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.236/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.236/2003, de autoria do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, objetiva declarar de utilidade pública a Academia
Paraguaçuense de Letras, com sede no Município de Paraguaçu.

Inicialmente, foi a matéria encaminhada, para exame preliminar, à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a este colegiado
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Academia Paraguaçuense de Letras, fundada em 1998, tem por

finalidade difundir a cultura da língua pátria e a literatura, promovendo
e apoiando ações de cunho literário e artístico de maneira geral.

Para motivar os associados e incentivar a produção literária,
mantém intercâmbio permanente com entidades congêneres em
outros municípios.

Considerando a natureza de suas atividades, julgamos justa a
pretensão de se lhe conceder o título de utilidade pública.

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

1.236/2003.
Sala das Comissões, 9 de março de 2004.
Sidinho do Ferrotaco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.259/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De iniciativa do Governador do Estado, a proposição em epígrafe
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tem por objetivo seja dada a denominação de Carlos Drummond de
Andrade à Escola Estadual do Bairro Florença, localizada no
Município de Ribeirão das Neves.

Nos termos regimentais, o exame preliminar da matéria coube à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Agora, compete a este órgão colegiado apreciá-la conclusivamente,
nos termos dos arts. 103, 1, "b", e 102, VI, do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com a Mensagem n°131/2003, publicada no "Diário do

Legislativo" de 27/11/2003, o projeto tem o objetivo de reverenciar a
memória do ilustre escritor mineiro que tanto engrandeceu a literatura
brasileira - Carlos Drummond de Andrade.

Em nosso entendimento, nada mais justo, portanto, que a essa
pessoa, cuja vida teve estreita ligação com a cultura, seja prestada
homenagem duradoura pelo empréstimo de seu nome para denominar
o referido bem público.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.259/2003 em turno único.
Sala das Comissões, 9 de março de 2004.
Weliton Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.275/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Olinto Godinho,
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Corporação Musical
São Sebastião de Cláudio Manoel, com sede no Município de
Mariana.

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 Corporação Musical São Sebastião de Cláudio Manoel é uma
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sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos. Seus objetivos
primordiais são a difusão e o aperfeiçoamento da música, a promoção
do desenvolvimento intelectual e cultural dos seus associados e a
preservação de arquivo de partituras. Procura, também, preservar as
tradições e hábitos sociais da comunidade do Município de Mariana
por meio da comemoração de datas históricas, religiosas, cívicas,
além de incentivar a divulgação da cultura e do folclore.

Nada mais justo e conveniente do que lhe outorgar o título de
utilidade pública, como forma de motivá-la e dar prosseguimento ao
seu dignificante trabalho.

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

1.275/2003.
Sala das Comissões, 9 de março de 2004.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.320/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.320/2003, de autoria do Deputado Mauri
Torres, propõe seja declarado de utilidade pública o Rotary Club de
João Monlevade, com sede no Município de João Monlevade.

Inicialmente, foi a matéria encaminhada, para exame preliminar à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

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

Fundamentação
O Rotary Club de João Monlevade é entidade civil de caráter

cultural, assistencial e de promoção humana. No âmbito de sua
atuação, efetiva ações que visem à proteção da saúde da família, da
maternidade, dos jovens, da infância e da velhice; ao combate à fome
e à pobreza, por meio de campanhas para angariar doação de
materiais, valores ou serviços; à divulgação e ao incentivo da cultura,
do esporte e do lazer; e à preservação e à proteção do meio
ambiente.

Pelas ações empreendidas, que redundam em benefícios para os
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moradores da localidade, a consideramos merecedora do título
declaratório de utilidade pública que lhe está sendo outorgado.

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

1 .320/2003, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de março de 2004.
Adaiclever Lopes, relator.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°311/2003

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em análise
disciplina a utilização de câmeras de vídeo, como medida de
segurança, em bens de domínio público do Estado, tais como
presídios, escolas e rodovias.

Aprovado no 1° turno, com as Emendas nos 1 a 4, retorna o projeto a
esta Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos
do art. 189, § 1°, c/c o art. 102, XV, "a", do Regimento Interno.

Anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em tela dispõe sobre a utilização de câmeras de
vídeo para o monitoramento eletrônico de bens públicos do Estado,
para fins de segurança.

O combate à violência criminal, tão necessário e requerido
atualmente pela sociedade, deve buscar combinar investimentos em
políticas sociais com medidas de caráter preventivo e repressivo. O
acompanhamento em tempo real dos bens de domínio público do
Estado, objeto do projeto, presta-se justamente à prevenção, por
intimidar a ação delituosa. Além disso, auxilia os procedimentos
repressivos, por facilitar o reconhecimento de seus autores e
possibilitar um mapeamento de áreas mais vulneráveis à sua ação.

A gravação de imagens por câmeras de vídeo em bens de domínio
público do Estado presta-se, ainda, à proteção dos cidadãos que os
freqüentam, funcionários ou usuários de serviços e bens públicos, e
também à vigilância patrimonial das instituições públicas mineiras.

Para aprimorar o projeto, apresentamos as Emendas n os 1 a 3 ao
vencido no 1° turno. A Emenda n° 1 visa a alterar na ementa do
projeto de lei a referência a "imóveis estaduais", substituindo-a pela
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expressão "bens de domínio público do Estado", o que já foi feito
no restante do texto do projeto, em virtude de sua aprovação, no 1°
turno, com a Emenda n° 2, apresentada por esta Comissão. A
Emenda n° 2, por sua vez, objetiva estipular a vigência da lei a partir
de sua publicação, por não ser mais necessário o prazo anteriormente
concedido, com a supressão de artigos do projeto de lei, no 1° turno.
Por último, apresentamos a Emenda n° 3, que acrescenta artigo ao
projeto, referente à revogação das disposições em contrário.

Com essas modificações, julgamos ter contribuído para o
aprimoramento do Projeto de Lei n° 311/2003, de grande importância
para os cidadãos mineiros.

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

311/2003 no 20 turno, com as Emendas n
o
s 1 a 3 ao vencido no 1°

turno, a seguir apresentadas.
EMENDA N° 1

Dê-se à ementa a seguinte redação:
"Disciplina a utilização de câmeras de vídeo, como medida de

segurança, em bens de domínio público do Estado.".
EMENDA N°2

Dê-se ao art. 60 a seguinte redação:
"Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.".

EMENDA N°3
Acrescente-se o seguinte art. 70:
"Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.".
Sala das Comissões, 9 de março de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Rogério Correia, relator - Alberto

Bejani.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°311/2003

Disciplina a utilização de câmeras de vídeo como medida de
segurança nos imóveis estaduais, como presídios, escolas e rodovias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Esta lei disciplina a instalação e utilização de câmeras de

vídeo para monitorar bens de domínio público estadual, com fins de
segurança.

Art. 20 - E obrigatória a afixação de aviso informando a existência de
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câmera no local, na forma do regulamento desta lei.

Art. 30 - E vedada a gravação de imagens por câmeras de vídeo em
locais de uso íntimo, como vestiários, banheiros e provadores.

Art. 40 - As imagens produzidas não serão exibidas a terceiros,
exceto para a instrução de processo administrativo ou judicial.

Art. 50 - O Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta
dias a partir de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 930/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Leonardo Moreira,
tem como objetivo tornar obrigatória a colocação de placas
informativas referentes ao valor do "couvert" artístico e do ingresso em
casas noturnas que explorem música ao vivo ou eletrônica e dar
outras providências.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 8/8/2003, foi a proposição
aprovada em 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Agora, para atender ao que dispõe o art. 189 do Regimento Interno,
retorna a matéria a esta Comissão para receber parecer de 2 0 turno.

Fundamentação
O que se busca no referido projeto de lei é o cumprimento dos

ditames do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que
preceitua a obrigatoriedade de transparência nas relações comerciais.
Dessa forma, o consumidor, antes mesmo de entrar em
estabelecimentos que explorem música ao vivo, será devidamente
informado acerca da exigência do "couverf' artístico, evitando-se, com
a adoção dessa medida, quaisquer constrangimentos.

Assim sendo, se o legislador brasileiro optou por privilegiar a
liberdade de contratação em tais hipóteses, ao permitir que o
fornecedor possa cobrar esse adicional à conta de consumo, por outro
lado impõe o dever de informar acerca do seu custo. As providências
sugeridas no projeto original, aprimorado pelo Substitutivo n° 1,
evitarão, ainda, eventuais conflitos tanto em relação ao consumidor
quanto aos artistas que também prestam seus serviços ao
estabelecimento comercial.
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Por tais considerações entendemos oportuno acolher o projeto

em apreço que, como já asseverado, está em plena sintonia com a Lei
Federal n° 8.078, de 1990, que contém o Código de Proteção e
Defesa do Consumidor. A referida norma, em seu art. 6 0, preceitua
serem direito básico do consumidor todas as informações relativas ao
custo do serviço que será prestado ou colocado à sua disposição.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 20 turno, do

Projeto de Lei n°930/2003 na forma do vencido no P turno.
Sala das Comissões, 9 de março de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Roberto Carvalho, relator - Antônio Júlio.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 930/2003

Torna obrigatória a colocação de placa contendo o valor do "couvert"
artístico e do ingresso de entrada em estabelecimento comercial que
menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - Ficam os estabelecimentos comerciais que cobram dos

consumidores "courvert" artístico pela apresentação de espetáculo de
música ao vivo ou ingresso de entrada em caso de música mecânica
obrigados a informar o valor desses serviços.

Parágrafo único - As informações de que trata o "caput" deste artigo
deverão constar em placa específica, instalada em local de fácil
acesso na parte externa do estabelecimento, com o mínimo de 15cm
(quinze centímetros) de altura por 30cm (trinta centímetros) de
largura, com letras escritas com tinta preta em fundo branco.

Art. 20 - O descumprimento do disposto nestalei ensejará a
aplicação das penalidades previstas na Lei Federal n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2004

ATA

ATA DA 88 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 28 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 1 Sa LEGISLATURA, EM 9/3/2004

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise, Dalmo Ribeiro Silva,
Bonifácio Mourão e da Deputada Maria Olivia

Sumário: Comparecimento - Abertura - i 8 Parte: i 8 Fase
(Expediente): Ata - Questão de ordem - Correspondência: Ofício- 28
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei n

o
s 1.425 a 1.433/2004 - Requerimentos nos 2.450 a 2.476/2004 -

Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Dinis Pinheiro (3),
Gilberto Abramo, Leonardo Moreira, George Hilton e George Hilton e
outro, da Deputada Ana Maria Resende (4) e das Comissões de
Educação e de Segurança Pública - Comunicações: Comunicações da
Deputada Maria Olívia e dos Deputados Daimo Ribeiro Silva, Djalma
Diniz, Domingos Sávio, Elmiro Nascimento e Leonardo Moreira -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Sargento Rodrigues,
Bonifácio Mourão e Weliton Prado - Questão de ordem - Discurso da
Deputada Jô Moraes - 28 Parte (Ordem do Dia): 18 Fase: Abertura de
Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos da Deputada Ana Maria Resende e do Deputado
Gilberto Abramo, da Deputada Ana Maria Resende (3) e dos
Deputados Dinis Pinheiro (2), Leonardo Moreira, George Hilton e
George Hilton e outro; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimentos das Comissões de Educação e de Segurança Pública
e do Deputado Dinis Pinheiro; aprovação - Requerimento do Deputado
Miguel Martini; deferimento; discurso do Deputado Miguel Martini -
Questões de ordem - Requerimento do Deputado Rogério Correia;
deferimento; discurso do Deputado Rogério Correia; questão de
ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz

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

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - 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.

r Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Alberto Bejani, 20- Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Com a palavra, pela

ordem, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Questão de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, o parlamento
mineiro vive hoje um momento muito feliz. Realizamos inúmeras
audiências públicas tanto no Governo passado quanto no atual.
Sempre pleiteamos junto aos demais Deputados o pagamento aos
servidores estaduais da verba retida. Hoje o Governador e sua equipe
econômica anunciam o pagamento dessa verba a 10 mil servidores no
primeiro lote. Sabemos das dificuldades por que passa o Governo,
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mas mesmo assim o Secretário Anastasia não mediu esforços
junto ao Secretário Fuad. Sabemos que o débito atual para a verba
retida com os servidores totaliza R$100.000.000,00. Neste primeiro
momento, temos R$7.000.000,00, que servirão para resolver a
situação de 37% dos 27 mil servidores. Trata-se de um trabalho do
próprio Governador Aécio Neves e de um compromisso de campanha
com o servidor, ou seja, devolver a ele a verba de qüinqüênio e férias-
prêmio. Esse valor está acumulado desde 1995. Parabenizo o
Governador Aécio Neves e sua equipe econômica, que, mais uma
vez, consagra sua preocupação com o funcionalismo público.
Estamos avançando muito. Temos certeza de que o Governo, em três
ou quatro oportunidades, resgatará esse valor com os servidores
estaduais. Obrigado.

Correspondência
- O Deputado Doutor Viana, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
OFICIO

Da Sra. Misabel Abreu Machado Derzi, Procuradõra-Geral do
Estado, agradecendo convite para reunião da Comissão do Trabalho
no dia 9/3/2004. (- A Comissão do Trabalho.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI N° 1.425/2004
Estabelece restrições às empresas que optarem por tratamento

diferenciado de sálario para homem e mulher que ocupem o mesmo
cargo e exerçam a mesma função.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os órgãos da administração pública direta e indireta do

Estado de Minas Gerais ficam impedidos de conceder benefícios de
qualquer natureza, isenções fiscais, celebrar contratos de serviços e
adquirir bens móveis e imóveis de empresas que optarem pela
discriminação da mulher, remunerando-a de maneira desigual ao
homem, quando ocuparem o mesmo cargo e exercerem a mesma
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função.

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.
Ana Maria Resende
Justificação: Este projeto é de grande importância, pois busca

atender uma das mais justas reivindicações das mulheres, que é
equiparar seu salário ao do homem quando ocuparem o mesmo cargo
e exercerem a mesma função dentro de uma empresa.

Pesquisas revelam que a mulher vem se destacando no mercado de
trabalho, superando muitas vezes o homem e se tornando arrimo de
família.

Fatores históricos, sociais e políticos impediram por séculos a
participação política feminina. No entanto, a partir do final do século
passado, as mulheres começaram a conquistar espaços na esfera
pública, o que se intensificou neste século a partir da década de 70,
quando grandes contingentes de mulheres ingressaram no mercado
de trabalho. Na década de 80, ainda que em minoria, começaram a
assumir postos de direção e a candidatar-se a cargos eletivos nos
Poderes Legislativo e Executivo.

A consagração da igualdade entre homem e mulher na Constituição
Federal de 1988 representou o passo inicial para conquistas efetivas
da mulher brasileira, que, aos poucos, foi aumentando seu espaço e
provando competência como trabalhadora.

Embora a mulher tenha evoluído muito, desde então, conquistando
vários espaços na sociedade, ainda há um longo caminho a percorrer.
O tratamento desigual entre os sexos ainda é um problema,
principalmente quando se trata de remuneração.

Sendo assim, é importante que haja restrições de forma a obrigar as
empresas a não proceder de forma discriminatória, porque se assim
não for estar-se-á dando guarita a uma patente violação ao art.7 0 ,
XXX, da Constituição da República, que proíbe a diferença de
salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo
de sexo, idade, cor ou estado civil.

Isso posto, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação
deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos

5
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Humanos e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 188, c/c O art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.426/2004
Dá nova redação ao inciso III do art. 3 0 da Lei n° 14.937, de 23 de

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O inciso III do art. 3 0 da Lei n° 14.937, de 23 de dezembro

de 2003, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 30 ........................................................
III - veículo de pessoa portadora de deficiência;".
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 março de 2004.
André Quintão
Justificação: A redação original da lei concede isenção do IPVA

apenas ao portador de deficiência física que tenha o seu veículo
adaptado. O projeto propõe ampliar esse benefício a todos os
portadores de deficiência, não importando se ele é o condutor do
veículo. Entendo que todos os portadores de deficiência, seja
sensorial, seja física, seja mental, devam receber esse benefício, uma
vez que a dificuldade de locomoção na cidade é semelhante para
todos eles e o sistema de transporte público ainda é precário no
atendimento dessas pessoas.

- 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° 1.427/2004
Declara de utilidade pública a Associação Reviver, com sede no

Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Reviver

com sede no Município de Ipatinga.
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 março de 2004.
Cecília Ferramenta
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Justificação: A Associação Reviver é uma entidade de natureza

filantrópica que tem como objetivo promover a assistência e
reintegração social a toxicômanos e alcoólatras de Ipatinga. Procura,
através do trabalho desenvolvido junto a comunidade, atenuar os
efeitos nocivos das drogas aos toxicômanos, aos alcoólatras e à
sociedade em geral, proporcionando condições favoráveis para que os
indivíduos possam reintegrar-se ao convívio familiar e social.

Pelo exposto, julgamos procedente o título de utilidade pública
estadual, que se pretende outorgar à entidade.

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

PROJETO DE LEI N° 1.428/2004
Declara de utilidade pública a Fundação Cultural e Educativa

Cônego João Parreiras Vilaça, com sede no Município de Carmo do
Caju ru.

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

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

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de março de 2004.
Domingos Sávio
Justificação: A Fundação Cultural e Educativa Cônego João

Parreiras Vilaça, com sede no Município de Carmo do Cajuru, é uma
entidade civil sem fins lucrativos. Tem como finalidade precípua
defender a democratização da comunicação e da informação de apoio
às ações solidárias, cooperativas, religiosas e não partidárias,
dedicada a serviços comunitários com finalidades culturais,
educacionais e filantrópicas. Ademais, está em pleno funcionamento
há mais de dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas
e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a
sua declaração de utilidade pública estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
desta proposição.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c O art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.429/2004
Dispõe sobre a Política Estadual de Saúde Vocal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a implantar a Política

Estadual de Saúde Vocal, visando à prevenção das disfonias em
professores da rede estadual de ensino.

Art. 20 - O programa de que trata o art. 1° desta lei inclui a
assistência preventiva, por intermédio da rede pública de saúde, com
a realização de um curso teórico-prático anual, que oriente os
professores sobre impostação vocal.

Art. 30 - Cabe às Secretarias de Estado da Saúde e da Educação
formular diretrizes para a execução do programa criado por esta lei.

Parágrafo único - A coordenação do programa de que trata o 'caput"
deste artigo será exercida por um fonoaudiólogo.

Art. 40 - Ao professor que apresente disfonia é garantido o acesso ao
curso a que se refere o art. 2 0 desta lei e ao tratamento
fonoaudiológico e médico.

Art. 50 - Em caso de afastamento do professor podador de disfonia,
ser-lhe-á assegurada a manutenção dos direitos e das vantagens
inerentes ao cargo.

Art. 60 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias contados da data de sua publicação.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de março de 2004.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto de lei tem como principal objetivo prevenir

eventuais problemas de disfonia em professores da rede estadual de
ensino, os quais são comuns a profissionais dessa área, devido a
complicações nas cordas vocais.

Com a orientação de fonoaudiólogos e o acesso ao tratamento,
haverá a melhoria da qualidade de vida do profissional e de seu
rendimento, beneficiando-se também os alunos.

Cumpre assinalar que o art. 196 da Constituição da República
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determina o seguinte:

"ALI. 196 - A saúde é direito de todos, e a assistência a ela é dever
do Estado, assegurada mediante políticas sociais e econômicas que
visem à eliminação do risco de doenças e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua
promoção, proteção e recuperação".

Por seu turno, a Constituição do Estado reproduz, em seu art. 186,
norma de igual teor.

Vê-se que as disposições contidas na proposição em exame
configuram uma densificação do aludido preceito constitucional,
formulado em termos mais genéricos. Com efeito, é próprio da
legislação infraconstitucional desenvolver e minudenciar as
disposições de ordem constitucional, buscando assim disciplinar
situações específicas, à maneira do disposto neste projeto de lei, que
objetiva resguardar a saúde vocal dos professores.

Ademais, a Constituição da República defere, em seu art. 24, XII,
competência legislativa aos Estados membros para disporem sobre a
defesa da saúde, por via da legislação concorrente.

Portanto, a medida legislativa proposta pelo projeto se afina com o
regime jurídico-constitucional vigente, inexistindo óbice à sua
tramitação.

Diante do exposto, conto com os nobres pares para aprovação deste
projeto de 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° 1.430/2004
Torna obrigatória a aplicação de selo higiênico nas latas de cerveja,

refrigerante, suco e outros gêneros alimentícios envasados.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
ALI. l - Ficam os fabricantes de cervejas, refrigerantes, sucos e

outros gêneros alimentícios envasados em latas de alumínio
obrigados a aplicarem selo higiênico no local de contato da boca com
o recipiente.

Parágrafo único - Para os fins do disposto nesta lei, considera-se
selo higiênico camada fina de alumínio ou material similar, totalmente
reciclável, com espessura de aproximadamente 1 3Rm, afixada com
cola alimentícia, com adesivo a frio, na borda superior da lata,
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avançando em aproximadamente 1cm no copo da lata e
protegendo toda a parte superior, local de contato com a boca.

Art. 20 - Os gêneros alimentícios envasados em latas de alumínio
somente poderão ser comercializados no Estado com a devida
aplicação do selo higiênico.

Art. 30 - O não-cumprimento do disposto nesta lei sujeita os
fabricantes e comerciantes às seguintes penalidades:

- multa de 10.000 UFEMGs - (dez mil Unidades Fiscais do Estado
de Minas Gerais);

II - em caso de reincidência, pagamento em dobro da multa e
interdição imediata pelo órgão que o Poder Executivo indicar como
fiscalizador.

Parágrafo único - Na hipótese de extinção da Unidade Fiscal do
Estado de Minas Gerais - UFEMG -, a atualização monetária dos
valores constantes neste artigo far-se-á pela variação do índice Geral
de Preços - IGP -, da Fundação Getúlio Vargas, ou de outro índice
que vier a substituí-lo.

Ad. 40 - Fica estipulado o prazo de cento e oitenta dias para os
fabricantes mencionados se adaptarem a esta lei.

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

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de março de 2004.
Leonardo Moreira
Justificação: O selo higiênico de que trata esta lei consiste numa

película de papel alumínio, plástico ou material similar, totalmente
reciclável, afixada no local onde o consumidor coloca a boca para
consumir produtos alimentícios tais como cervejas, refrigerantes e
sucos. Esse selo tem por objetivo evitar a contaminação das latas e
embalagens em geral após terem sido envasadas. Isto porque, ainda
que o processo de industrialização de produtos alimentícios obedeça
às normas de higiene e esterilização, após serem distribuídas, ficam
as mercadorias expostas nas prateleiras, armazéns, estoques de
supermercados, etc. - vulneráveis, portanto, à contaminação.

Em pesquisa realizada pelo Instituto de Ciências Biomédicas da
USP, coordenada pela Dra. Claudete Rodrigues Paula, constatou-se
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que cerca de 40% das latas de alumínio de refrigerante e cerveja
coletadas em bares, restaurantes e supermercados apresentavam
fungos e bactérias que podem ser prejudiciais à saúde.

Também foram encontradas bactérias, inclusive coliformes fecais,
que, uma vez ingeridos, podem causar vômito, dor de cabeça e
diarréia.

Outra constatação importante e que reforça a necessidade da
aprovação deste projeto de lei é a de que a incidência de colônias e
microorganismos foi; aproximadamente, 80% menor nas latas que
continham o selo higiênico.

Sabe-se que algumas indústrias, preocupadas com a saúde pública,
voluntariamente já vêm adotando tais medidas de proteção, pelo que
merecem os nossos aplausos, porém a grande maioria ainda não
dispõe daquele método de prevenção.

Este projeto encontra amparo em nossa Carta Magna, que atribui
expressamente ao Estado o dever de zelar pela saúde da população,
nos termos do art. 196, adiante transcrito:

"Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Portanto, a intenção deste projeto de lei é obrigar os fabricantes de
cervejas, refrigerantes, sucos e outros gêneros alimentícios
envasados em latas de alumínio a aplicarem selo higiénico no local de
contato da boca com o recipiente, sendo nosso maior objetivo a
preservação da integridade física dos nossos cidadãos e a
preservação do bem maior, que é a vida.

Diante do exposto, conto com a colaboração dos nobres pares para
a aprovação deste projeto de lei.

- 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° 1.431/2004
Dispõe sobre criação de sala de aula nas escolas estaduais, para

atendimento de alunos com deficiência auditiva e dificuldade de
aprendizado e linguagem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - As escolas estaduais manterão em suas dependências

sala de aula especial para alunos portadores de deficiência auditiva e
dificuldade de aprendizado e linguagem, de acordo com a demanda,
apurada nos termos do art. 2 0 da Lei n° 10.868, de 25 de agosto de
1992.

Parágrafo único - Para que seja criada sala de aula especial, exige-
se a demanda de pelo menos oito alunos portadores de deficiência
audiovisual e dificuldade de aprendizado e linguagem, mediante
pedido de matrícula protocolada no estabelecimento de ensino.

Art. 20 - O atendimento especializado previsto nesta lei será
prestado por profissionais habilitados, integrantes dos quadros de
pessoal existentes ou designados, nos termos do art. 10 da Lei n°
10.254, de 20 de julho de 1990.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor no primeiro dia letivo do ano
subseqüente à publicação da lei.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, março de 2004.
Leonardo Moreira
Justificação: Educação é direito de todos e dever do Estado,

conforme determina a Constituição Federal em seu art. 205. Não é
justo que crianças deficientes carentes sejam obrigadas ao
deslocamento diário com seus familiares, para educandários distantes
de suas residências, o que, além de onerar as famílias, coloca em
risco a integridade física dos podadores da deficiência e de seus
acompanhantes.

A deficiência é agravada pelo descaso do Estado, que, além de não
resolver o problema, impõe maiores sacrifícios aos deficientes.

Hoje, em Minas Gerais, temos aproximadamente 3 mil deficientes,
que só podem aprender por meio do método LIBRAS (Língua
Brasileira de Sinais).

Este projeto, além de exigir que o Estado cumpra seu dever, estará
abrindo novos horizontes para os podadores de deficiência, que
passam por dificuldades, mormente as impostas pelos preconceitos
da sociedade.

Ademais, é bom ressaltar que a medida proposta não representa
alteração substancial de custo com relação à estrutura existente, bem
como garantirá o cumprimento do dever do Estado e o exercício da
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cidadania pelos alunos a serem atendidos.

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

PROJETO DE LEI N° 1.432/2004
Disciplina o funcionamento de estabelecimentos comerciais de

desmonte de veículos automotores e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O desmonte de veículos automotores de via terrestre, bem

como a comercialização de autopeças usadas e recondicionadas,
deverá ser efetuado exclusivamente por estabelecimento comercial
credenciado junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado
de Minas Gerais - DETRAN-MG.

Art. 20 - A solicitação do credenciamento deverá ser instruída com os
seguintes documentos:

- contrato social do estabelecimento comercial;
II - relação de empregados e ajudantes devidamente qualificados,

quer em caráter permanente, quer em eventual;
Parágrafo único - Sempre que ocorrer qualquer alteração no quadro

societário, ou no de empregados e ajudantes, o responsável pelo
estabelecimento deverá fazer comunicação à autoridade competente,
no prazo máximo de dois dias.

Art. 30 - O desmonte de veículos somente poderá ser realizado
mediante autorização prévia emitida pelo DETRAN-MG.

Art. 40 - O requerimento para desmonte de veículo deverá ser
instruído com os seguintes itens:

- descrição do motivo da baixa definitiva do veículo;
II - nome do proprietário atual, n° de inscrição no Cadastro Nacional

de Pessoas Físicas - CPF - ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ - e endereço;

III - número do Registro Nacional de Veículos Automotores -
RENAVAN -, marca, modelo, cor, ano de fabricação e ano do modelo
dos veículos;

IV - comprovante de entrega da placa do veículo;
V - parte do chassi que contém o registro do VIN;
VI - certidão negativa de roubo ou tudo de veículo, expedida no

município do registro.
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Art. 50 - Os estabelecimentos comerciais a que se refere esta lei

deverão efetuar o registro de entrada e saída de veículos destinados
ao desmonte e à comercialização de suas peças, em livro contendo:

- data de entrada do veículo no estabelecimento comercial;
II - nome, endereço e identidade do proprietário ou vendedor;
III - data da saída e descrição das peças e identificação do veículo

ao qual pertenciam;
IV - nome, endereço e identidade do comprador;
V - número do RENAVAN, marca, modelo, cor, ano de fabricação e

ano do modelo dos veículos;
VI - número do documento de baixa do registro do veículo junto ao

DETRAN - MG.
Art. 60 - Somente poderão ser destinados ao desmonte para

comercialização de peças os veículos automotores de via terrestre
alienados ou leiloados como sucata, irrecuperáveis ou sinistrados com
laudo de perda total.

Art. 70 - As autopeças usadas e recondicionadas destinadas à
comercialização deverão ser gravadas com o número do chassi do
veículo - VIM - em baixo relevo, com os oito dígitos finais.

Art. 80 - Os estabelecimentos comerciais a que se refere esta lei
deverão enviar ao DETRAN-MG e à Delegacia Seccional responsável
pela área onde estiverem instaladas relatório mensal contendo:

- número do seu registro junto ao DETRAN-MG;
II - data de entrada dos veículos automotores no estabelecimento;
III - nome, endereço e identidade do proprietário e do vendedor;
IV - número do RENAVAN, marca, modelo, cor, ano de fabricação e

ano do modelo dos veículos;
V - data da saída das peças e identificação do veículo ao qual

pertenciam;
Art. 90 - O DETRAN-MG divulgará, trimestralmente, no órgão oficial

dos Poderes do Estado e no "site" da Secretaria de Defesa Social, a
relação de veículos autorizados para desmonte, contendo:

- descrição do motivo da baixa;
II - número da placa do veículo;
III - número do RENAVAN, marca, modelo, cor, ano de fabricação e

ano do modelo dos veículos;
IV - número de identificação do VIM.
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Art. 10 - O estabelecimento comercial de desmonte e comércio

de autopeças usadas e recondicionadas que estiver em desacordo
com os dispositivos desta lei, sofrerá as seguintes penalidades sem
prejuízo das demais sanções legais:

- multa de 3.000 (três mil) Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais - UFEMGs.

II - em caso de reincidência, pagamento em dobro da multa e
interdição imediata pelo órgão que o Poder Executivo indicar como
fiscalizador.

Parágrafo único - Na hipótese de extinção da UFEMG, a atualização
monetária dos valores constantes neste artigo far-se-á pela variação
do índice Geral de Preços - IGP -, da Fundação Getúlio Vargas, ou de
outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 11 - A realização do desmonte de veículo por pessoa não
credenciada pelo DETRAN-MG sujeita o infrator ao pagamento de
multa equivalente ao triplo do valor venal do veículo desmontado
irregularmente.

Parágrafo único - O montante das multas recolhidas na forma
prevista neste artigo será anualmente destinado aos órgãos estaduais
constitucionalmente responsáveis pela garantia da segurança pública.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei

n°14.080, de 5 de dezembro de 2001.
Sala das Reuniões, de março de 2004.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto de lei em pauta tem como finalidade atualizar,

modernizar e aperfeiçoar a atual legislação do Estado no que se
refere a disciplinar a comercialização de autopeças usadas e
recondicionadas, a abertura e o funcionamento de desmonte de
veículo automotor de via terrestre. Para tanto, propõe mecanismos
que dificultem a comercialização de peças e veículos oriundos de
roubos e furtos, bem como a recuperação de veículos que não
poderiam voltar à circulação em vias públicas sem colocar em risco a
população.

Diante do exposto, conto com a colaboração dos nobres pares para
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.433/2004
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da

Comunidade São Cristóvão, com sede no Município de Lagoa da
Prata.

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

Moradores da Comunidade São Cristóvão, com sede no Município de
Lagoa da Prata.

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 março de 2004.
Maria Olívia
Justificação: A Associação dos Moradores da Comunidade São

Cristóvão é uma entidade civil sem fins lucrativos, com sede no
Município de Lagoa da Prata. Tem por finalidade desenvolver a
confraternização de seus associados por meio de atividades sociais,
recreativas, culturais, esportivas e assistenciais.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de
meus nobres pares ao projeto proposto.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.450/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
elaborado projeto de lei criando o Programa Universidade para Todos.
(- A Comissão de Educação.)

N° 2.451/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando , seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Alvaro
Lourenço Fernandes, ocorrido em 2/3/2004, em Funilândia. (- A
Comissão de Administração Pública.)

N° 2.452/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Colégio Loyola pelo transcurso
de seus 61 anos de fundação. (- A Comissão de Educação.)
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N° 2.45312004, do Deputado Padre João, solicitando seja enviado

ao Presidente do IPSEMG pedido de informação sobre a situação das
cidades do interior do Estado ante a suspensão de atendimento
médico-odontológico pelo Instituto, no início de 2003. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 2.454/2004, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que seja
implantada certidão negativa de débito tributário por via da Internet. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Leonardo Quintão. Anexe-se ao Requerimento n° 2.429/2004, nos
termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 2.455/2004, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que seja
concedida isenção do ICMS na aquisição de veículos por deficientes
visuais. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 2.45612004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sr. José Mauro Stabile por sua eleição
para o cargo de Presidente da Associação dos Municípios da
Microrregião do Vale do Paranaíba. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 2.457/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Ultimo Bitencourt de Freitas por sua
eleição para o cargo de Presidente do Consórcio Intermunicipal de
Saúde da Microrregião do Pontal do Triângulo - CIS-Pontal.

N° 2.458/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Haroldo José de Almeida por sua
eleição para o cargo de Presidente do Consórcio Intermunicipal de
Saúde da Microrregião do Vale do Paranaíba - CIS-AMVAP. (-
Distribuídos à Comissão de Saúde.)

N° 2.459/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Fundação Cultural de Belo
Horizonte, na pessoa de seu Presidente, Sr. Roberto Moreira Brant, e
o Centro Universitário de Belo Horizonte, na pessoa de seu Reitor, Sr.
José Ricardo Faleiro, pelo transcurso de seus 40 anos de criação. (- A
Comissão de Educação.)

N° 2.460/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Juiz
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Alvimar de Ávila, por sua eleição para Presidente do Tribunal de
Alçada. (- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado João Bittar. Anexe-se ao Requerimento n° 2.390/2004, nos
termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 2.461/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
inserido nos anais da Casa voto de congratulações com a 137a
Companhia da Polícia Militar de Ouro Fino pelo transcurso do 150
aniversário de sua criação. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N° 2.462/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
inserido nos anais da Casa voto de congratulações com o jornal
"Monte Sião" pelo transcurso do 31° aniversário de sua fundação. (- A
Comissão de Transporte.)

N° 2.46312004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
inserido nos anais da Casa voto de congratulações com a Fundação
Vale do Rio Doce pelo lançamento do Projeto "Educação nos Trilhos".
(- A Comissão de Educação.)

N° 2.464/2004, do Deputado Aden Santiago, solicitando seja inserido
nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de Grão-
Mogol pelo 41 0 aniversário de sua fundação. (- Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria
Resende. Anexe-se ao Requerimento n° 2.34212004, nos termos do §
20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 2.465/2004, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Espinosa pelo transcurso do 41 0 aniversário de emancipação política
desse município. (- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado Gil Pereira. Anexe-se ao Requerimento
n°2.338/2004, nos termos do § 2 0 do ad. 173 do Regimento Interno.)

N° 2.466/2004, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Hélcio Valentim de
Andrade Filho pela sua posse como Juiz do Tribunal de Alçada do
Estado. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 2.467/2004, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando
seja formulado voto de congratulações com a Sra. Syria Teixeira de
Castro Silva pela comemoração de seus 99 anos. (- A Comissão de
Educação.)

N° 2.468/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
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formulado voto de congratulações com a Sra. Luziana Lanna,
Presidente do Conselho Estadual da Mulher, e todas as mulheres
mineiras pelo transcurso do Dia Internacional da Mulher. (- A
Comissão de Direitos Humanos.)

N° 2.469/2004, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Urucuia pelo transcurso do seu aniversário de emancipação política. (-
A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.470/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de informações
acerca da situação funcional do Sr. Rômulo Pacheco, motorista da
Juíza de Direito da Comarca de Esmeraldas.

N° 2.471/2004, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do COPAM com vistas a que seja
enviada a essa Comissão cópia de todos os processos de
licenciamento em que figurem como requerente a MBR e como objeto
a mina de Capão Xavier, localizada em Nova Lima.

N° 2.472/2004, da Comissão de Saúde, solicitando ao Secretário da
Saúde seja encaminhado pedido de informações à FHEMIG acerca do
quadro de pessoal das cinco regionais do Estado, visto ter sido
realizado concurso público para a composição desse quadro, e seja
realizada fiscalização nas centrais de captação de órgãos a fim de
aprimorar seu funcionamento.

N° 2.473/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que seja
enviada a esta Casa a relação dos municípios que mantêm convênios
remunerados com a Polícia Civil, com associações comunitárias ou
com outras entidades civis.

N° 2.474/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que
seja enviada a esta Casa a relação dos municípios que mantêm
convênios remunerados com a Polícia Militar, com associações
comunitárias ou com outras entidades civis.

N° 2.475/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
enviado pedido ao Comandante da 3a Região da Polícia Militar, Cel.
PM Geraldo Magela de Freitas, para que providencie relação das
doações recebidas das agências dos Bancos do Brasil e do Nordeste,
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no Município de Brasília de Minas. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

N° 2.476/2004, do Colégio de Líderes, solicitando seja encaminhada
manifestação de apoio ao Vice-Presidente da República em razão de
matérias veiculadas na imprensa, no mês de janeiro, acusando-o de
favorecer determinadas pessoas. (- A Comissão de Administração
Pública.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja constituída Frente
Parlamentar em Defesa das Rodovias Federais em Território Mineiro,
em caráter permanente, visando à recuperação e à preservação
dessa malha viária. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Dinis Pinheiro (3), Gilberto Abramo, Leonardo Moreira, George Hilton
e George Hilton e outro, da Deputada Ana Maria Resende (4) e das
Comissões de Educação e de Segurança Pública.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Deputada

Maria Olívia e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Djalma Diniz,
Domingos Sávio, Elmiro Nascimento e Leonardo Moreira.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, público que nos acompanha das galerias,
telespectadores da TV Assembléia, mais uma vez faço um triste relato
da insegurança pública em nosso Estado. O relato nada mais é que
uma constatação feita durante a viagem que fizemos pelo interior, no
Norte de Minas, no último final de semana. Tivemos a oportunidade de
visitar a cidade de Montalvânia, que fica a 845km de Belo Horizonte,
no extremo Norte do Estado. Visitamos também as cidades de Manga,
Janaúba e Espinosa. Como sempre, encontramos situações
preocupantes. E muito nos assusta a situação do aparelho de
segurança pública de nosso Estado.

Tivemos contato com o Delegado de Classe III Edson Ferreira, que
hoje se encontra lotado na delegacia de Montalvânia. Após reunião
realizada nessa cidade, conversamos com o Ten.-Cel Wanderlai
Pedroso, Comandante do 30 0 BPM, com sede em Januária, e com o

rs
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Delegado Edson Ferreira e constatamos a situação de penúria, de
abandono total da segurança pública nesses municípios do Norte de
Minas.

O Delegado Edson Ferreira é uma autoridade policial que deve
relatar inquéritos policiais por seis cidades do Norte de Minas, ou seja,
Miravânia, Juvenília, Manga, Montalvânia, Itacarambi, o que é uma
situação humanamente impossível. Mas, além disso, não há sequer
um Detetive, um Escrivão, para acompanharem os inquéritos policiais
presididos por esse Delegado lá na cidade de Montalvânia.

Entendemos, Sr. Presidente, que não há como realizar inquérito
policial, que não há como subsidiar esse inquérito sem diligências
feitas pelos Detetives na coleta de informações e provas para que,
juntas, sejam ser agregadas ao inquérito policial, a fim de que este
saia a contento e responda ao anseio da sociedade.

Disse ao Deputado Edson Ferreira que, em 9/3/2004, estaria
ocupando a tribuna da Assembléia para pedir encarecidamente ao
Governador Aécio Neves que colocasse o concurso público da Polícia
Civil em andamento, com a máxima urgência, e também para pedir ao
Delegado Otto Teixeira, por requerimento de minha autoria que hoje
aprovamos na Comissão de Segurança Pública, que seja enviado um
Escrivão e dois Detetives para a cidade de Montalvânia. E impossível
um Delegado de Polícia exercer a polícia judiciária respondendo por
seis municípios.

Na cidade de Manga, nobre Deputada Jô Moraes, só existem
funcionários "ad hoc". Existe Escrivão "ad hoc", Detetives "ad hoc",
que não são concursados da Polícia Civil, mas sim funcionários da
Prefeitura de Manga. Portanto, lá em Manga não existe um policial
civil concursado respondendo pela delegacia. Além disso, houve uma
outra situação dificílima. No mês de março do ano passado, uma
gangue invadiu a cidade de Manga. A quadrilha era composta de
cerca de 20 assaltantes. Eles estavam em duas D-20 e várias
motocicletas do estilo "trail". Os marginais invadiram a cidade, deram
rajadas de metralhadora para o alto, desafiaram a polícia local, e
nenhum policial pôde fazer o enfrentamento, porque estavam apenas
com revólveres 38 na cintura. Na cidade de Manga não existe sequer
um policial civil na delegacia. Essa é a situação da segurança pública
de nosso Estado.
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Quando viajamos pelos rincões de Minas, percebemos que os

municípios mais distantes do poder central estão completamente
abandonados. Não há como exercer a função policial, presidir a um
inquérito, respondendo por seis cidades.

Ainda, tivemos uma notícia recente, no "Estado de Minas", na sexta-
feira, 5/3/2004, exatamente o dia em que iniciávamos nossa viagem
para Montalvânia. Tivemos a oportunidade, Deputada Jô Moraes, de
ver o poder de fogo dos marginais. A quadrilha que foi presa pela
Polícia Federal, na divisa do Estado de Minas com Goiás, iria praticar
assalto em Salinas, no Norte de Minas.

A intenção era essa, a Polícia Federal conseguiu desbaratar a
quadrilha antes. O próprio jornal traz, em seu texto, que o bando pode
estar ligado ao assassinato dos Fiscais da DRT de Unaí, bem como
do motorista, que sofreram aquela emboscada.

Não podemos permitir, em especial os companheiros votados na
região Norte do Estado: Deputados Rogério Correia, Carlos Pimenta,
Gil Pereira, Arlen Santiago e nossa Secretária, Deputada Elbe
Brandão, e outros Deputados, que o abandono da Polícia Civil seja
total naqueles municípios, onde não existem viaturas. Há apenas um
Toyota usado por um Delegado. Nenhum Detetive ou Escrivão tem
armamento pesado. Não há coletes à prova de bala, rádios de
comunicação nem sequer uma lanterna para que, em momento de
diligência policial, possa ser usada no período noturno.

E imprescindível que demos este testemunho desta tribuna para
pedir, encarecidamente, ao Governador Aécio Neves que acelere o
processo do concurso da Polícia Civil. Esperamos que o Delegado
Otto Teixeira Filho faça um remanejamento na Capital mineira e
destine à cidade de Montalvânia um Escrivão e dois Detetives.

E impossível o Delegado Edson Ferreira realizar, presidir inquéritos
e fazer o papel de polícia judiciária contando apenas "com ele e mais
ele". Não há outro policial, um Detetive ou Escrivão. Há pessoas que
ocupam a tribuna desta Casa para criticar e pedem segurança pública,
mas esquecem-se de que aos policiais não têm sido dados a logística,
a viatura, o armamento, nem sequer o material humano existe em
Montalvânia.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Deputado Sargento
Rodrigues, temos esse problema há muitos anos. Quando a regional

ri
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de Januária era presidida pelo Delegado Biancart, há dois anos,
houve um momento que só havia o Delegado Regional e nenhum
outro mais. Hoje, o Delegado Regional de Januária é o Dr. Raimundo
Nonato, que, com muito trabalho, conseguiu levar a competente
Delegada, Dra. Patrícia, para Januária. Tivemos a perda do Delegado
Mário Novais, que saiu de Itacarambi e foi para Paracatu. O Dr. Edson
realiza um bom trabalho sozinho, mas não há Detetives na região.

A Polícia Civil está sucateada. Os municípios têm também
dificuldade na área militar, porque não há viaturas. Se a Prefeitura não
consegue bancar essa situação, cria-se um grande problema em uma
região tão carente. Sabemos do bom trabalho que tem sido feito
principalmente em Montalvânia, pelo Prefeito José Ornelas, que está
conseguindo fazer uma administração maravilhosa.

Sabemos das dificuldades que o fórum de lá tem. Uma pessoa, de
Montalvânia, para fazer titulo eleitoral, tem de andar 70km para
chegar até Manga, porque ainda não tem cartório eleitoral na cidade.
Essas cidades a que o Governador Aécio Neves quer levar o
desenvolvimento sofrem, ainda, com certeza, com as questões de
segurança pública. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço a intervenção do
Deputado Arlen Santiago.

Gostaria de citar o nome das cidades que estão sob a
responsabilidade do Delegado Edson Ferreira da Silva. Montalvânia
possui hoje população carcerária de 15 presos sob sua
responsabilidade, e Manga, 45 presos. As outras cidades são
Juvenília, Miravânia, Matias Cardoso e São João das Missões.

Deputado Arlen Santiago, às vezes o Delegado tem de esperar
cerca de 18 horas para poder usar um computador, e, apesar de todas
essas adversidades, ainda encaminha cerca de 40 inquéritos mensais
à justiça, ou seja, está bravamente defendendo a polícia judiciária,
fazendo a Polícia Civil acontecer, sem as mínimas condições básicas
para exercer o papel da polícia judiciária. Segundo o Delegado, ele
solicitou máquina de escrever, que ajudaria na realização das
atividades diárias da delegacia, recebendo como resposta que o seu
pedido ficaria registrado e que, em momento oportuno, o
Departamento de Patrimônio da Polícia Civil o atenderia. Não
podemos permitir que um Delegado de Polícia faça segurança pública
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em condição de abandono total por parte do Estado.

Montalvânia fica exatamente no extremo norte do nosso Estado.
Para o nosso telespectador entender, Montalvânia está a 8451km de
Belo Horizonte e a 64km de estrada de terra de Manga. Isso é um
absurdo e não pode continuar.

Pediremos reiteradamente ao Dr. Otto que desloque um Escrivão e
dois Detetives, para que o Delegado possa fazer diligência policial, e
um computador para uso do Delegado, já que vem utilizando o
computador do CONSEP de Manga. O Delegado precisa relatar
inquéritos policiais, ouvir testemunhas, vítimas, pessoas indiciadas, e
sua delegacia não possui nem sequer um computador. Aliás, não
possui sequer uma máquina de escrever.

Deputado Biel Rocha, depois de esbravejarmos, pedirmos,
implorarmos à polícia para fazer segurança pública, o Estado de
Minas constatou a existência dessa quadrilha armada com fuzil AR-
15, com fuzil russo AK-47, com metralhadora israelense, que estava
pronta para atacar o Norte de Minas. Não temos no Estado aparatos
policial recurso humano e logístico para fazer a segurança pública de
Minas Gerais.

Quero também registrar o nosso pedido ao Delegado Otto Teixeira
Filho para elevar a delegacia da cidade de Manga à Seccional de
Polícia, para que o Delegado tenha condições de trabalhar, trazendo
mais um Delegado, policiais civis, Escrivães, Peritos Criminais,
Detetives e, se for o caso, Carcereiros. E lamentável ocuparmos a
tribuna nesta tarde para fazermos esse apelo. Mas o fazemos em
respeito ao Delegado de Polícia e ao cidadão mineiro, que busca e
cobra do Governo melhor segurança pública. Não podemos permitir
que a Polícia Civil de Minas Gerais seja sucateada da forma que
estamos vendo acontecer no Norte do Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão.
• Deputado Bonifácio Mourão* - Sr. Presidente e Srs. Deputados,

traz-me à tribuna uma questão que tem sido difundida ultimamente
pela imprensa nacional com insistência. A imprensa vem informando
que a CPI dos Bingos não ocorrerá, porque o Presidente do Senado
Federal, Senador José Sarney, não deverá designar os seus
membros, já que as Lideranças, em comum acordo e em um arranjo
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para boicotar a CPI, não deverão indicar os seus representantes.

Comentarei exatamente isso. A Constituição Federal determina que,
uma vez indicada por mais de 113 dos membros da Câmara e do
Congresso, a CPI pode ser instalada. A Constituição Federal dispõe
assim exatamente para respeitar a vontade das minorias, porque se
trata de uma mera investigação, e não de uma condenação.

Mais de 1/3 foi conseguido pelo Senador Magno Malta para a
instalação da CPI dos Bingos. Depois, sob a orientação do Governo
do PT e, naturalmente, do Gabinete Civil do Ministro José Dirceu, as
Lideranças decidiram não indicar seus representantes, para que não
seja instalada tal CPI. Isso está errado, pois a Constituição Federal
determina que haja um mínimo de 1/3. A questão da
proporcionalidade é respeitada no Regimento, que fala que cada Líder
indicará o seu representante. Assim se pronunciou a ilustre Senadora
Heloísa Helena. Na verdade, se os partidos não indicarem os seus
representantes, compete ao Presidente do Senado designá-los para
que seja instalada a CPI.

O Regimento Interno da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
que possui um texto igual ao Regimento da Câmara e do Senado
Federal, dispõe assim em seu art. 102, § 8 0: "Esgotado, sem
indicação, o prazo fixado no § 50, o Presidente, de oficio, procederá à
indicação dos membros da comissão". E tem de ser assim mesmo,
senão as comissões não funcionariam. Imaginem, Srs. Deputados, se
as nossas comissões, permanentes e temporárias, não pudessem
funcionar se as Lideranças não indicassem os seus representantes,
ou não os indicassem no prazo legal? Não indicando, compete ao
Presidente fazê-lo. Por que o Senador José Sarney não os designará?
Se não o fizer, certamente será mais um submisso e mais um
parlamentar a se postar de cócoras perante o poder tirano do PT. Não
podemos concordar com essa atitude que fere a Constituição Federal
e o Regimento Interno do Senado, da Câmara e do Congresso
Nacional. Não aceitaremos que, sobretudo, seja ferido o sentimento
do povo brasileiro, que precisa do esclarecimento dessa situação.

O Sr. Waldomiro Diniz foi pilhado em flagrante escandaloso de
corrupção. E a imprensa, por meio de pesquisa realizada, divulgou
que 81% do povo brasileiro deseja que a CPI seja instalada. E ela não
foi instalada porque o PT não quer. Isso não é certo. O PT, partido
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que, para eleger o seu Presidente, os seus Governadores e os
seus Prefeitos, pregou a moralidade, a transparência e a ética, está
agindo de forma contrária, impedindo a apuração dos fatos.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Bonifácio
Mourão, V. Exa. traz hoje, para reflexão do povo mineiro, fato que
considero um dos mais graves até então anunciados. Vejo que, no
seu brilhante raciocínio, pelo conhecimento jurídico que possui como
extraordinário advogado, V. Exa. leu o nosso Regimento Interno.
Acredito que, em todo o Brasil, todas as Assembléias Legislativas
remetem, em caso de dúvida desse Regimento, à prática do Senado e
da Câmara Federal. O que V. Exa. está dizendo, e o Senador Pedro
Simão, a Senadora Heloísa Helena e outros Senadores têm
denunciado, é muito mais grave para a câmara alta do nosso País.
Segundo o Senador Pedro Simão, a CPI dos Bingos não acontecerá
porque os Senadores do PMDB e do PT estão trocando-a por cargos.
O que é mais grave: ontem determinado periódico mineiro publicou (-
Lê:)

"Luís Dulci confirma a articulação. Um dos integrantes do núcleo do
Governo Federal, Ministro Luís Dulci, Secretário-Geral da Presidência,
admitiu ontem, em Belo Horizonte, que o Palácio do Planalto atuou
para impedir a instalação da CPI dos Bingos no Senado que
investigaria as relações do ex-Assessor do Governo, Waidomiro
Diniz". Veja, Deputado Bonifácio Mourão, não querer demitir ou
afastar momentaneamente o Ministro da Casa Civil já é um fato grave.
Agora, rasgar a Constituição Federal e o Regimento Interno do
Senado - e podemos dizer, por um efeito cascata, rasgar os
Regimentos Internos de todas as Assembléias Legislativas do Brasil, e
quem sabe das câmaras municipais - é ainda pior. V. Exa. foi muito
feliz. E claro que, se os Líderes não indicam os membros para compor
a comissão, o Presidente tem de fazê-lo de ofício. E, se determinado
partido não quiser, que vá buscar apoio em outros partidos até que a
comissão parlamentar de inquérito seja composta. Isso não está
sendo feito, segundo o Senador Pedro Simão, por troca de cargos
entre o PT e o PMDB. Se nos lembramos bem, esse mesmo partido
dizia que quem não queria as investigações porque tinha o que
esconder... Essa é uma atitude grosseira e grave, principalmente para
um Presidente do Senado Federal. Quantos cargos e quanto custará
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para o povo brasileiro essa negociata para impedir a instalação de
uma CPI? Parabéns, Deputado! Muito obrigado.

O Deputado Bonifácio Mourão* - Agradeço as palavras do Deputado
Miguel Martini. Enquanto isso, o Ministro José Dirceu saiu na capa da
revista "Veja" desta semana, afirmando: "Eu continuo do Governo, eu
fico.". Isso é semelhante ao grito do "Fico" de D. Pedro 1. Ora,
ninguém está querendo tirar o Ministro. O povo brasileiro quer que as
falcatruas existentes no caso do Waldomiro Diniz sejam apuradas.

E evidente que existe alguém por trás de Waldomiro Diniz, naquela
corrupção flagrante da GTech e de tantas outras empresas. E quais
são os indícios? Os indícios são evidentes contra o Ministro José
Dirceu. Waldomiro Diniz morou no apartamento do Ministro.
Waldomiro Diniz era o Subchefe da Casa Civil, quando José Dirceu
era o Ministro. O Sr. Marcelo Cereli, também envolvido com
Waldomiro Diniz, é Chefe de Gabinete da Casa Civil da Presidência
da República. E, assim, inúmeras evidências e indícios. Ora, onde há
fumaça, há fogo. Que seja instaurado, pelo menos, um procedimento
investigatório para saber se o Sr. Sigmaringa Seixas, Deputado Vice-
Líder do Governo, é ou não Procurador da GTech, porque na
procuração consta o nome dele. Ele fala que consta, mas que não é.
Enquanto advoguei, todas as vezes que constava meu nome, eu era o
advogado. Para que constar o nome na procuração? Por que está
acontecendo, por exemplo, o que aconteceu com o Ministro Gilberto
Gil, que teve de dispensar, por causa de um dossiê, seu maior amigo,
seu compadre Roberto Pinho? Por que tantas suspeitas contra a ex-
Ministra Benedita da Silva? Por que todas aquelas notícias contra o
Ministro dos Esportes em sua viagem para o Comitê Olímpico? Isso
não está coerente com a pregação do PT para eleger Lula Presidente
da República. Se o PT deseja olhar nos olhos o povo brasileiro, nas
campanhas eleitorais para eleger Prefeitos e Vereadores este ano,
deveria ser o primeiro a exigir a comissão parlamentar de inquérito.
Não só porque sempre pregou moralidade, transparência e ética, mas,
sobretudo, porque é o partido do Presidente da República. Também
porque o PT, durante os Governos passados, mormente durante o
Governo Fernando Henrique Cardoso, requereu nada menos que 14
CPls, defendendo, insistentemente, que fossem instauradas,
ocasionando até a afirmação do Presidente Nacional do PT, José
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Genoino, de que, em todas as vezes que se quer encobrir ou
abafar, tem-se alguma coisa a esconder. Esta afirmação de José
Genoíno aplica-se agora ao partido que ele preside.

Então, Sr. Presidente e Srs. Deputados, estamos nesta tribuna para
dizer que esse exemplo, essa história de não se indicarem
representantes, de as lideranças combinarem, em seus gabinetes,
não indicar representantes para boicotar uma CPI não pode alastrar
pelo Brasil afora, senão não teremos mais CPI5. As minorias não
terão mais vez neste País, porque esse será o costume. A
Constituição assim dispõe, mas daremos um jeitinho por meio do
Regimento, das nossas reuniões, do poder da força ou do poder da
maioria. Essa é minha palavra de advertência para que se cumpra a
Constituição, o Regimento Interno e para que, sobretudo, cumpra-se a
vontade dos brasileiros, que, por 81%, mostraram-se favoráveis à CPI.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado* - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, apresento mais um requerimento ao Governador Aécio
Neves para que resolva a grave crise em que se encontra a educação
em Minas Gerais: "O Deputado que este subscreve solicita a V. Exa.,
na forma regimental, seja formulado apelo ao Governo do Estado,
Exmo. Sr. Aécio Neves, para que tome as devidas providências em
caráter de emergência e urgência para efetuar o pagamento do salário
de fevereiro dos professores contratados da rede estadual de
educação na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no mês de
março, como de direito.".

Nesta semana, o Governador anunciou mais uma medida que
compromete o futuro da educação pública em Minas Gerais, Os
professores contratados, designados para as escolas estaduais da
Região Metropolitana de Belo Horizonte, não receberão os salários de
fevereiro no mês subseqüente. A previsão é de que o recebam
apenas em abril. Alega-se que há falta de pessoal para confecção da
folha de pagamento. Essa é mais uma medida do Governo de Minas
Gerais, que fere o direito do trabalhador, impede que ele receba o
salário pelas atividades laborais desempenhadas e apresenta caráter
de confisco. Como a Profa. Maria José, quem trabalhou deverá
receber.
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O professor que trabalhou em fevereiro não receberá o salário no

mês de março? Vejam aonde chegamos com a alegação de que não
há pessoal para elaborar a folha de pagamento. Esses servidores não
terão a possibilidade de receber o salário no mês em que lhes é de
direito recebê-lo. A medida é injusta, imoral, e, como se não
bastassem as reformas promovidas na administração pública retirando
direitos dos servidores, cortando abonos para os professores que
ocupam dois cargos, atendimento médico e odontológico do IPSEMG,
agora se corta o salário, direito fundamental do trabalhador. Quem
ocupava dois cargos recebia dois abonos de R$45,00, mas agora
recebe apenas um e ainda precisa pagar ao IPSEMG o equivalênte a
dois cargos.

Tal ação reforça o estado lastimável em que se encontra a educação
mineira. O mesmo Governador que gasta milhões em propagandas no
rádio, na televisão e nos jornais para dizer que as crianças em Minas
Gerais entram na escola aos 6 anos de idade - não nas escolas
estaduais, mas nas municipais - não tem condições de confeccionar a
folha de pagamento dos professores. Em vez de resolver o problema,
promete o pagamento do salário que lhes é de direito no mês
subseqüente.

Por isso apresentamos o requerimento. E fundamental realizarmos
debate sobre a educação no Estado. Não podemos mais aceitar a
situação a que chegou o ensino público. O ensino médio está
totalmente sem recursos.

Aproveitando a presença do Líder do Governo, solicito resposta, já
que continua valendo a medida do ex-Governador Itamar Franco, que
proíbe as pessoas com mais de 18 anos de estudar nas escolas do
Estado. A Secretária, na Comissão de Educação e na sua sala, deu-
nos a palavra de que a medida seria revogada. Em visita ao interior, a
primeira reivindicação que o Governador recebeu depois de eleito foi a
minha. Entretanto, infelizmente, não toma nenhuma providência. A
medida fere as Constituições Federal e Estadual e a LDB.

Não se pode impedir que as pessoas maiores de 18 anos estudem.
Outra demagogia é quando diz que as crianças entram aos 6 anos

nas escolas do Estado. E pura mentira! Realmente, seria muito
importante que isso ocorresse. Se assim o fosse, teríamos que
parabenizá-lo. Infelizmente, o Governador Aécio Neves tenta, de certa
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forma, ludibriar a população, pois o projeto aprovado nesta Casa é
para as escolas estaduais. No entanto, são as escolas municipais, que
recebem essas crianças, pois trata-se de uma responsabilidade do
município. Com a municipalização do ensino, praticamente a maioria
das escolas estaduais passou a responsabilidade às Prefeituras
Municipais, deixando, portanto, os Prefeitos responsáveis pelo ensino
fundamental da V à 4 série.

Debatemos hoje, na Comissão de Fiscalização Financeira e, depois,
na de Educação, sobre o grave problema da merenda escolar. Os
alunos do ensino médio não têm , direito à merenda, que é restrita aos
alunos do ensino fundamental. E de dar dó ver os alunos do ensino
médio olhando os do fundamental lancharem. Isso ocorre porque
muitas escolas têm o ensino fundamental e o médio ao mesmo tempo.
Há crianças que percorrem quilômetros e mais quilômetros por uma
ou duas horas a pé, por não terem condições de pagar o transporte.
Infelizmente, o Governo não oferece esse serviço; ao contrário, cortou
o transporte escolar das 50 maiores cidades de Minas Gerais.

Infelizmente, esse é o estado caótico da educação em Minas Gerais.
Os servidores públicos estão há anos sem reajuste. O plano de

carreira é uma novela. Depois de muito empenho do Bloco PT-PCdoB,
conseguimos garantir que o plano chegasse a esta Casa. O plano foi
promessa de campanha do Governador Aécio Neves e, infelizmente,
já tinha sido votado em V turno nesta Casa. O governador poderia
muito bem ter votado no primeiro semestre do ano passado, mas fez
de tudo para não deixar que isso fosse para a frente. Fizemos
gestões, pressionamos e conseguimos que ele enviasse o plano de
carreira a esta Casa. Não tem a tabela - não é mesmo, Deputado
Rogério Correia? -, nem o plano que os servidores querem para ter
uma progressão na carreira.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Obrigado, Deputado
Weliton Prado. Parabenizo V. Exa. por trazer o assunto do plano de
carreira, que simplesmente está esquecido nesta Casa. Já começa a
parecer que o Governador o enviou como obrigação, porque, de certa
forma, nós o obrigamos a fazer isso quando apresentamos nossa
emenda. Parece que o plano não é para valer. Não vejo o Governo se
mobilizar para esse fim. Vários pontos não foram discutidos com os
servidores. A tabela não veio, e, mesmo nesse plano, ele não se
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mobiliza para sua aprovação. Precisamos reverter a situação.
Parece que o Governo quer mudar de assunto; pelo menos, parece-
nos, a base do Governo aqui quer isso.

Há Deputado dando tiro no pé, pedindo para se investigar a questão
da loteria no Estado de Minas Gerais, porque não está sendo
investigada nacionalmente. Assinamos, evidentemente, essa
investigação. O Deputado Bejani quer investigar, e achamos justo,
mesmo porque está muito claro que são todos contratos feitos nos
Governos tucanos. O contrato federal foi assinado no primeiro ano do
Governo Fernando Henrique Cardoso, portanto o contrato da GTECH
vem de lá, com vários aditamentos e com essas figuras todas
carimbadas lá. Aqui também ocorreu o mesmo. Embora o Senador
Eduardo Azeredo tenha assinado a CPI, esqueceu-se de ver o que
deixou para trás. Esses contratos e seus aditamentos foram
realizados sem licitação, dando à GTECH mais três modalidades de
jogos. Isso foi feito pelo então Governador Eduardo Azeredo,
mediante decreto e sem licitação. Ao que tudo indica, todos esses
contratos vieram dos Governos tucanos, de Azeredo e de FHC.
Fizeram esse contrato e desencadearam toda essa confusão. Parece-
nos que, felizmente, agora as coisas começam a ficar claras a
respeito da.origem desses problemas.

Não querem avaliar o que Aécio Neves não tem feito.
Há problemas sérios na COPASA. Aquele caso de Alfenas,

Deputado, tem problemas sérios envolvendo contratos com a
COPASA. Estive assistindo à fita em que o Prefeito entrega dinheiro
aos Vereadores e pede votos para renovar o contrato com a
COPASA. Apresentei hoje requerimento, inclusive solicitando a
convocação do Diretor da COPASA do Sudoeste, responsável por
refazer esse contrato, porque há denúncia de que ele é sócio da
empresa Belo Vale, que faz obras com a COPASA. Está na fita,
portanto escutaremos. Parece que é essa empresa que estava
solicitando ao Prefeito para pedir votos aos Vereadores.

Então, é preciso também nos ater aos assuntos de Minas Gerais,
pois, me parece, trata-se de uma tática diversionista de alguns
membros do Governo que não desejam avaliá-lo. V. Exa. fez muito
bem em trazer esse assunto à tribuna, para discutirmos.

O Deputado Weliton Prado* - Deputado Rogério Correia, parabenizo
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V. Exa. pelo aparte, desejando que haja esse debate na Casa.
Realmente precisamos discutir a fundo esses pontos. Deputado
Rogério Correia, vê se dá para acreditar! No mês de março, os
professores contratados, designados pelo Estado, não receberão. O
Governador disse que só efetuará o pagamento em abril. Então, quem
trabalhou em fevereiro somente receberá em abril. Sabe qual foi a
justificativa do Governo do Estado? Não há pessoal para elaborar a
folha de pagamento. Vejam a que ponto chegamos.

O Sind-UTE enviou material para todos os gabinetes, a fim de
contribuir com o debate referente à situação da educação em Minas
Gerais. Parabenizo o sindicato e desejo compartilhá-lo com todos os
Deputados. (- Lê:)

"A real situação da educação em Minas Gerais. Apesar de o atual
Governo de Minas divulgar em nível nacional seus investimentos e
programas para a área de educação, as trabalhadoras e os
trabalhadores da rede estadual de ensino aproveitam este momento
para denunciar a implementação de medidas que poderão
comprometer o futuro da escola pública mineira.

Alheio à trajetória da categoria, que levou a importantes conquistas
para a educação no Estado, o Governo Aécio Neves tem-se valido do
autoritarismo e do esvaziamento da representação política dos fóruns
de discussão com o funcionalismo público como escudo para
promover o retrocesso no ensino. A edição de resoluções tem
fornecido o tom da relação do Governo do Estado com a comunidade
escolar e com os trabalhadores em educação, condenando as escolas
a amargarem a volta de práticas viciadas, há muito banidas da
educação em nosso Estado.

Em vez de implantar uma política de melhoria da educação pública
por meio da valorização dos trabalhadores, do investimento nas
condições de trabalho e da implementação do plano de carreira,
conforme compromisso assumido em campanha, o Governo do
Estado cria artifícios jurídicos para retirar direitos adquiridos pela
categoria. A ditadura das resoluções promove sucessivos ataques à
legislação, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB - e
até a Constituição Federal.

Logo na largada, o Governo Aécio Neves pôs na berlinda o concurso
para Auxiliares de Serviços Gerais, realizado em 2001, apesar de este
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ter a sua legalidade reconhecida pelo Ministério Público, que
atestou a lisura do processo. Tal medida gerou a indignação de
milhares de trabalhadores, que, apesar de aprovados e classificados
dentro do número de vagas existentes, ainda não foram nomeados.
São 18 mil vagas, que estão sendo preenchidas por contratações
precárias em detrimento da nomeação.

O Governo adiou durante o ano de 2003 a nomeação dos aprovados
no concurso e fugiu do debate com o Sind-UTE de Minas Gerais sobre
os critérios para a designação dos trabalhadores. Logo depois, fez
nova manobra nas contratações, impondo à categoria o critério para
as designações por meio da Resolução n° 466, publicada no dia 22 de
dezembro, em pleno recesso escolar." Publicou medida em pleno
recesso escolar.

"A 'portaria' trouxe de volta o preenchimento dos cargos diretamente
nas escolas com base em critérios ultrapassados, como a vantagem
'do tempo de escola' sobre o 'tempo de Estado'."

Então, a educação em Minas Gerais enfrenta vários problemas.
Infelizmente, não verificamos boa-vontade por parte do Governo do
Estado em resolver esses problemas. Há muito "marketing",
publicidade e estratégia. O Governador é inteligente, possui acesso à
informação, à comunicação, porém, gasta muito dinheiro com
publicidade e divulgação. Penso que o mais importante é valorizar o
funcionalismo, garantir qualidade do ensino, a merenda e o transporte
escolar aos alunos do ensino médio. Isso, infelizmente, não é a
vontade do Governador.

Essas ações não podem ser praticadas somente pelo Governo, e,
em vez de ficar procurando culpados, devemos fazer parcerias com o
poder público municipal e com o Governo Federal, que já sinalizou
que transformará o FUNDEF em FUNDEB, para financiamento do
ensino médio. A reforma universitária deve ser feita, para garantir o
acesso dos mais pobres ao ensino superior, e um amplo debate
deverá ser feito com todos os setores da sociedade. Não devemos
procurar culpados, mas resolver o problema. Não estou vendo boa-
vontade do Governo do Estado em resolver a séria crise do ensino
público.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Bonifácio Mourão) - Com a palavra, pela
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ordem, a Deputada Lúcia Pacífico.

Questão de Ordem
A Deputada Lúcia Pacífico - Ontem, dia 8 de março, Dia

Internacional da Mulher, nós, a bancada feminina desta Casa,
composta pelas Deputadas Ana Maria Resende, Cecilia Ferramenta,
Maria Olívia, Maria José Haueisen, Maria Tereza Lara, Marília
Campos e eu, fizemos um ato público na Praça Sete, com
envolvimento de centenas de pessoas, e distribuímos duas mil
cartilhas "Mulheres na Política: essa é a nossa luta". Neste momento,
aproveito para fazer uma homenagem a todas as mulheres
funcionárias desta Casa, desde as ascensoristas, até as que ocupam
cargos mais altos. Parabenizo-as e desejo que essa luta seja nossa,
para mudar a consciência do sexo feminino, pois também devemos
entrar na política, mostrar nossa garra, dedicação, idealismo, fazendo
parte de todo o contexto político do Brasil. Obrigada.

O Sr. Presidente ( Deputado Rêmolo Aloise) - Com a palavra, a
Deputada Jô Moraes.

A Deputada Jô Moraes* - Sr. Presidente "ad hoc", Deputado
Bonifácio Mourão, que muito nos honra em ocupar esse espaço, pela
sua competência, pela sua experiência política; queridas Deputadas,
caros Deputados, vim aqui falar de um tema, mas fui estimulada a
alterar minha pauta devido ao pronunciamento do Deputado Bonifácio
Mourão. O Brasil vive grandes impasses e grandes desafios, mas é
uma hora decisiva e a oposição ao Governo Lula deveria ter essa
consciência. Qual é a hora decisiva que o Brasil vive? A hora de se
tomarem medidas para alterar a política econômica perversa que
herdamos e que, pelos mecanismos e pela "blindagem" feita, ainda
persiste. O País não cresceu, tem um volume enorme de
desempregados e está refém da agiotagem internacional. Aqueles que
acompanham a crise que o Presidente Nestor Kirtchner vive na
Argentina sabem muito bem o impasse que significam esses
mecanismos perversos, impostos pela lógica neoliberal à América
Latina. O Presidente Kirtchner não tem dinheiro para pagar a conta, e,
ao mesmo tempo, o FMI quer nos impor uma sangria maior que a
vivida pela Argentina. Esse é o impasse efetivo, ao qual os partidos
que constituem o núcleo central do Governo Lula fazem um apelo à
oposição para se incorporar. O Brasil precisa crescer, liberar seus
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investimentos, superar uma política implantada durante dez anos, a
qual desindustrializou algumas cidades do interior de Minas. Por isso,
diria aos Deputados da oposição ao Governo Lula: como seria bom
que eles investissem o melhor das suas energias, da sua capacidade -
e têm uma longa experiência de poder para ajudar o Brasil: E ajudar o
Brasil é superar essa política econômica. Por que não baixam os
juros? Por que o tal do mercado fica nervoso? Por que o risco-país
sobe? Por que, de repente, temos de assegurar mecanismos que só
favorecem os sistemas financeiros internacional e nacional? E esse o
compromisso e o desafio que os partidos da oposição ao Governo
Lula têm de assumir, porque é esse o compromisso fundamental de
que a população brasileira precisa. Ou alteramos a política econômica
herdada ou vamos "pastar" exaustivamente, perder mais um ano. E
esse ano perdido significa milhões e milhões de trabalhadores
desempregados.

Por isso, digo ao Deputado Bonifácio Mourão que o escutei com
atenção. Trata-se de homem sério, íntegro. Ele fala em seu
pronunciamento: é preciso investigar as falcatruas existentes por trás
do Sr. Waldomiro Diniz. E preciso mesmo, Deputado. Tanto o é que o
Governo Lula tomou as providências cabíveis imediatas e sem
titubear. Demitiu o funcionário corrupto, acionou a Policia Federal, que
está fazendo uma devassa nunca vista em sua própria carne - posso
até auxiliar os Deputados da Oposição com o relato da devassa ampla
e irrestrita que a Polícia Federal está fazendo para apurar as
falcatruas que os Srs. Waidomiro e Carlinhos Cachoeira realizaram.
Posso passar, porque acredito que a PF está fazendo um trabalho
sério. Não tenho nenhuma informação que me indique que a PF, que
está fazendo essa devassa, essa investigação, não esteja fazendo o
suficiente, mas de forma tendenciosa. Por isso, é preciso que o
Congresso aja. Também vi e acompanho a investigação que o
Ministério Público Federal está fazendo. Está indo até o fim,
levantando pontas, acrescentando dados, sem nenhuma intervenção
do Governo Lula para impedir seu trabalho. Por que tenho de ter
dúvidas sobre a seriedade do trabalho do Ministério Público?

Evidentemente, houve tempo em que irregularidades das mais
absurdas foram cometidas nesta República. Chego a dizer que foi o
neoliberalismo corrupto que impregnou a América Latina. Vivemos
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esse processo. Sem dúvida nenhuma, houve momentos em que a
CPI, naquela circunstância, era a única forma de tentar investigar os
processos. Claro que era correto então, mas hoje estamos vendo uma
ação direta, profunda e generalizada de apuração dos fatos com os
mecanismos de que a República, o Estado brasileiro dispõe para
realizar essa que não é prerrogativa do Congresso.

O Deputado Bonifácio Mourão falou também que é preciso um
procedimento investigatório. Pelo que sei, é o que a PF está fazendo.
Aliás, acho muito importante, porque, além das falcatruas de um
corrupto da estatura de Waldomiro Diniz, que não merecia estar ali - e
o Ministro Dirceu reconheceu que seu equívoco foi exatamente
contratá-lo sem que fossem dadas as informações do que estava
havendo em torno do Waldomiro Diniz. Esse é um procedimento
correto. Porém, lembro que, no interior desse processo, do qual
Waldomiro Diniz é uma expressão - depois a Bancada PT-PCdoB
trará informações mais exaustivas, em um pronunciamento mais
carregado - detrás do fato Waldomiro Diniz temos os contratos com a
GTech. São contratos - lembremos, Deputados - que não começaram
no Governo Lula. E evidente que os Deputados que são sérios, que
têm responsabilidade com a apuração dos fatos sabem perfeitamente
que não podem negar que esses contratos vêm de um longo período
e que outros partidos que hoje estão na Oposição estavam no
Governo. Quem é responsável pela chegada da GTech na relação de
implantação dos procedimentos da Loteria Federal? Não é o Governo
Lula.

Foram feitos contratos e aditados novos contratos. Estamos vendo
agora que os problemas são muito mais sérios e muito mais antigos.
Não tenho o costume de ser leviana. Não direi que cabe
responsabilidade à figura X, à figura Y, a partir do X ou Y. Não
sejamos irresponsáveis com o Brasil. Estamos aqui num momento
decisivo.

A base do Governo pediu uma CPI para apurar o caso da GTECH
aqui em Minas Gerais. Concordamos porque o Governador pediu a
auditoria. Se um membro, um Deputado da base do Governo
considera que é preciso mais, quem somos nós da Oposição para nos
opormos a que isso exista? Apontamos nossa assinatura.

Quero falar isso antes de dar aparte ao Deputado Gustavo
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Valadares. Com certeza, reconheço a capacidade, o direito que a
Oposição tem de verbalizar suas inquietações, de buscar tirar o
crédito da história de um Presidente que é legitimado não apenas por
ter recebido seu diploma aqui ou porque teve o dedo cortado dentro
de uma fábrica, mas pela longa luta que os homens e mulheres que
querem mudar este Pais vêm fazendo nesses últimos anos. Luta que
se resume em mudar a política econômica, em afastar essa nefasta
relação que o Brasil tem com o FMI.

O Presidente Lula tornou pública a necessidade de, pelo menos, de
forma imediata, retirar os condicionantes. Nós, do PcdoB, queremos o
fim desse acordo que está levando os países da América Latina a
essa miséria em que vivemos.

Por isso, com todo o respeito que tenho ao Deputado Bonifácio
Mourão, reconhecendo o direito que tem de fazer oposição, de
contrariar-se diante dos êxitos que o Governo Lula vem tendo, do
ponto de vista da política internacional, de sua afirmação como
liderança, lembro a ele que concordo com as exigências que faz,
porque o Governo Lula já tomou as providências. Lembro a ele que o
próprio Ministro do meu partido de coordenação política, Deputado
Aldo Rebelo, ontem, no "Roda Viva", dizia que o Governo não aprovou
nem desaprovou a iniciativa da CPI, mas que o Governo fez aquilo
que tinha de fazer, até sangrar suas entranhas com muita disposição,
caro Deputado Bonifácio Andrada.

Desculpe-me o equívoco do nome, devido ao entusiasmo em torno
da defesa do País, que me lembra a grande contribuição à Nação, que
o patriarca fez da nossa República.

Mas a nossa certeza, Deputado, é que V. Exa., além de cobrar e
exigir as apurações, que o Governo Lula já iniciou, também deve
voltar suas vistas, suas energias para a discussão desse projeto de
Brasil, para baixarmos os juros, para descondicionarmos o que está
em contingenciamento - uma prática herdada que ainda nos faz reféns
desse processo - para que, efetivamente, as forças vivas deste País
demonstrem a sua seriedade, enfrentando aquele nosso pior
adversário, os interesses do capital internacional, do sistema
financeiro, que leva este País a pagar tantos juros, que sangra a sua
própria vida.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputada Jô Moraes,
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primeiramente gostaria de agradecer-lhe o aparte e dizer-lhe que
acho que vivemos um momento histórico dentro desta Assembléia
Legislativa.

Pela primeira vez, o PFL, do qual faço parte, e o PCdoB, de V. Exa.,
têm o mesmo discurso. E o que faz o Governo Lula, que nos leva a
convergir e a ter o mesmo discurso. Não é possível continuar com o
País com esses juros altos; não é possível continuar com o
desemprego crescendo da forma que cresce. Não é possível continuar
com o País sem investimento como está. Já se passaram um ano e
três meses da posse do Presidente Lula. Não serve mais a desculpa
da herança maldita, que pode ter sido herança do ano passado,
governado pelo Presidente Lula.

Deputada Jô Moraes, agora os nossos partidos caminham no
mesmo sentido: cobrar a coerência do discurso do PT durante os
últimos 20 anos. O PFL tem cobrado essa mesma coerência em
Brasília. E, por essa mesma coerência, o PFL cobra e insiste na
instauração da CPI. Não há de se discutir no Governo se este tem ou
não culpa no caso Waldomiro. Na época do Governo Fernando
Henrique, muitas CPIs foram criadas - muitas contra a vontade da
maioria do Governo - e agora o Governo do PT usa o mesmo
argumento do Governo anterior, de que o Ministério Público e a
Polícia Federal estão investigando.

Essas alegações são dadas como se naquela época, não existissem
essas duas instituições. As estruturas das duas sempre foram as
mesmas estruturas, com autonomia e obrigações iguais. Agora, o
Sarney resolveu rasgar o seu currículo de ex-Presidente do País por
conta de uma negociata aliada aos altos cargos e aos Ministros do
Governo Federal. A população, a mineira e a do País, precisa
entender essa situação, que não pode passar em branco.

A coerência que V. Exa. pede do Governo Federal do discurso
quando da oposição, do PFL, também pedimos. Esperamos que o
Brasil passe a ser governado por pessoas sérias, que queiram
trabalhar e administrar, e não por pessoas que fiquem em cima de
palanque, Deputada Já Moraes, mesmo depois da eleição, e ficam
fazendo discursos calorosos e populistas. Nosso País não precisa
disso, por que é muito grande. Precisamos de pessoas que queiram e
saibam administrá-lo. Muito obrigado.
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A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Gostaria de

cumprimentá-la pela belíssima explanação dos fatos reais que
acontecem no País. Lembro-me bem de quando a atual Deputada
Federal Maria do Carmo era Prefeita de Betim, e os fatos, em situação
micro, aconteciam dessa maneira. Na época, a Oposição, quando
queria desestabilizar o Governo Municipal, criava fatos políticos.
Chegaram até a abrir uma comissão processante sem nenhum
sentido. No caso, a justiça acabou com a comissão processante.

No País, vemos que a Oposição quer desestabilizar o Governo. Há
uma parte da mídia, tanto televisiva quanto de jornais, que está
contribuindo para isso. Recentemente o grande Ministro Luiz Dulci,
que nos honra muito e é mineiro, falou para os companheiros do PT.
Nossos militantes estavam entusiasmados, pedindo informações mais
detalhadas do Governo Lula, mas as notícias foram de que os nossos
militantes estavam de cabeça baixa.

Registro na TV Assembléia, para quem nos assiste, que realmente
tenham o espírito crítico ao ler os jornais ou ao ver a televisão, a fim
de verificar quem tem realmente compromisso com o País e quer que
haja mudança na política econômica. Defendemos que essa política
econômica seja de transição. O Governo Federal está trabalhando
para isso. Não podemos dar credibilidade àqueles que querem
aproveitar o fato isolado do Waldomiro Diniz para macular o Governo
e impedir que o Lula tenha uma vitória no Governo.

Isso acontecerá, grande companheiro. No quarto ano, poderemos
registrar nesta Casa os grandes avanços na área social e na política
econômica. Obrigada pelo aparte, nobre companheira.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* - Agradeço a gentileza.
Quando V. Exa. se dirige a este Deputado afirmando que, ao invés de
nos preocuparmos com a situação da CPI do Waldimiro Diniz,
deveríamos nos preocupar com o desenvolvimento do País, gostaria
de pedir a V. Exa. que, ao invés de dirigir-se a mim, se dirigisse ao
Waldomiro Diniz, para que não tivesse esse procedimento de
corrupção escandalosa. Como Subchefe do Gabinete Civil, deveria
estar contribuindo para o desenvolvimento do Pais, que está
precisando diminuir o desemprego, baixar a inflação e os juros,
levantar-se perante o FMI, levantar o PIB, que, durante o Governo
Lula, caiu 0,2%, o que não acontecia desde 1992. V. Exa. queira
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desculpar-me, mas suas palavras deveriam ser dirigidas ao
Waldomiro Diniz, responsável por provocar esse escândalo horroroso
que está impressionando toda a opinião pública brasileira. Não se
trata de fato isolado. Não, porque já vimos por detrás dele a posição
do Deputado Federal Sigmaringa Seixas, Vice-Líder do Governo e
advogado da GTech contra a CEF, e estamos vendo o procedimento
do Sr. Marcelo Serena, Chefe de Gabinete da Casa Civil do Governo
da República, até então chefiada pelo Ministro José Dirceu. Ainda que
fosse fato isolado, justificaria perfeitamente uma CPI, porque o
Regimento Interno determina que, todas as vezes em que a
moralidade pública for ofendida, justificar-se-á a constituição de uma
CPI. Como disse muito bem o Deputado Gustavo Valadares,
precisamos dessa CPI para esclarecer à população brasileira sobre
quem são os culpados. O inquérito da Polícia Federal e a ação penal,
se for movida pelo Ministério Público, não são suficientes. O
procedimento parlamentar existe para isso, como está previsto no
Regimento Interno, não para ficar como letra morta, mas para ser
aplicado nas horas certas. E esta é, sem dúvida, a hora certa. O fato
não foi provocado por mim, Deputada, mas pelo Waldomiro Diniz.

A Deputada Jô Moraes* - Agradeço o aparte, Deputado. Voltaremos
a essa questão. Quero dizer que a luta ferrenha contra a corrupção
começou no próprio Governo, com as medidas tomadas de imediato.
O Deputado Gustavo Valadares sabe perfeitamente que as CPIs
fundamentais do Governo anterior, como a das privatizações e a da
reeleição, não foram levadas a cabo; nem a Polícia Federal nem o
Ministério Público tiveram oportunidade. Obrigada.

* - Sem revisão do orador.
2a Parte (Ordem do Dia)

i a Fase
Abertura de Inscrições

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

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

comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado Leonardo
Moreira - indicando os Deputados Célio Moreira e Jayro Lessa como
Vice-Líderes do PL. (- As Comissões e cópia às Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos da
Deputada Ana Maria Resende, solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei n° 190/2003, e do Deputado Gilberto Abramo,
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.266/2003
(Arquivem-se os projetos.); e, nos termos do inciso VII do art. 232 c/c
o ad. 140 do Regimento Interno, requerimentos da Deputada Ana
Maria Resende (3), solicitando que os Projetos de Lei nos 1.147, 1.166
e 1.281/2003 sejam encaminhados às comissões seguintes a que
foram distribuídos, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o
prazo para emitir seu parecer, e dos Deputados Dinis Pinheiro (2),
solicitando que os Projetos de Lei n

o
s 1.284 e 1.282/2003 sejam

encaminhados às comissões seguintes a que foram distribuídos, uma
vez que a Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir seu parecer,
Leonardo Moreira, solicitando que o Projeto de Lei n° 1.319/2003 seja
enviado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a
Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir seu parecer, George
Hilton, solicitando que o Projeto de Lei n° 922/2003 seja encaminhado
à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Justiça perdeu prazo para emitir seu parecer, e George Hilton e outro,
solicitando que o Projeto de Lei n° 1.09612003 seja encaminado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Justiça perdeu prazo para emitir seu parecer.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Requerimento da

Comissão de Educação, em que solicita seja enviado ao Reitor da
PUC-Minas pedido de informações sobre os critérios adotados para a
matrícula de candidatos, em caso de desistência dos aprovados em
seu processo seletivo. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
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seja enviado pedido de informações à agência do Banco do
Nordeste, no Município de Brasília de Minas, solicitando-lhe relação
de doações efetuadas por esse Banco à Polícia Militar de Minas
Gerais daquele município, valores e período em que essas doações
ocorreram e se ainda ocorrem. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando que o Projeto
de Lei n° 288/2003 seja distribuído, em 2 0 turno, à Comissão de
Política Agropecuária. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

O Sr. Presidente - Vêm à Mesa requerimento do Deputado Miguel
Martini, solicitando a palavra pelo ai. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 60
minutos. Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ocupo esta tribuna para fazer algumas reflexões que consideramos
necessárias.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Agradeço a gentileza, nobre
Deputado Miguel Martini. Mais uma vez, referendo a atitude do
Governo do Estado de começar a pagar essas verbas retidas, pois a
demora causa angústia em muitos funcionários públicos do nosso
Estado, que tiveram esse recurso do seu dia-a-dia retido durante
tantos anos, por outros Governos.

Parabenizo o Governador Aécio Neves e a Secretaria de
Planejamento e Gestão, do Secretário Anastasia, porque temos a
certeza de que os Deputados são abordados a todo instante por
funcionários de todas as partes deste Estado que querem e precisam
receber tais recursos. Esse dinheiro dos servidores é retido pelo
Estado e não sofre correções. Portanto, parabenizo este Governo por
pagar o que é devido no seu mandato, começando a pagar os débitos
anteriores. Isso é muito importante, porque causa grande avanço
social ao pagar até R$ -1.000,00 de verba retida aos funcionários
estaduais. Agradecendo esse aparte a V. Exa, ressalto a importância
dessa atitude do Governador Aécio Neves. Na oportunidade,
parabenizo as mulheres mineiras e brasileiras pelo Dia Internacional
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da Mulher. Desejo boas falas a V. Exa. Tenho a certeza de que
boas notícias virão para todos nós. Obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Deputado Doutor Viana, sinto que irei
decepcioná-lo em parte, porque as notícias não são boas, mas é
necessário discuti-Ias neste Plenário, até mesmo com a intenção de
levar à reflexão o povo mineiro que nos acompanha pela TV
Assembléia. Ouvi atentamente a brilhante e nobre Deputada Jô
Moraes explicar o inexplicável, justificar o injustificável, fazendo
parecer que os princípios e valores não são muito importantes, que o
mais importante é a política econômica. Isso me assusta. Gostaria de
ler um documento que certamente era do conhecimento do Deputado
Weliton Prado. Se tinha esse conhecimento, quis desinformar; se não
tinha, está mal informado. Para ajudá-lo, solicito à sua assessoria que
copie o teor desse documento e depois o avise de que essas bravatas
que costuma dizer aqui não são consistentes. As notas estão aqui. Ele
diz que o Governo não quer pagar ao servidor contratado pela
Secretaria de Estado da Educação. Depois, fala de maneira jocosa -
como se fosse uma coisa de fácil resolução - que uma das alegações
do Governo é a de que o número elevado de servidores contratados
uma única vez fez com que o processo de regularização dos mesmos
fosse atrasado. O que atrasou ainda mais foi o fato de, ao contratar 8
mil novos professores para atender à necessidade do Estado, haver
uma ação do Ministério Público, com liminar concedida pela justiça de
uma ação civil pública, suspendendo o processo de designação. Ora,
se havia uma liminar, o Governo teve de cruzar os braços e aguardar
a solução judicial. E o prazo foi correndo. Uma vez resolvida essa
questão, após muita discussão, conclui-se que a contratação daqueles
servidores poderia ocorrer regularmente. Aí então é que se daria início
ao processo, porque o Governo não poderia fazê-lo anteriormente
sem a definição da justiça. A atitude racional, lógica e de bom-senso
seria exatamente fazer o que o Governo fez. Assim que o problema
ficou resolvido, imediatamente a Secretaria acelerou o processo,
trabalhando aos sábados e aos domingos, dias 14 e 15 de fevereiro,
para regularizar a questão. Então, não existe essa bravata de
denúncia falsa e infundada de que o Governo não quis, de atraso no
pagamento. Ele deu exemplo, no final do ano passado, apesar das
dificuldades financeiras, ao pagar antecipadamente o décimo-terceiro
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e ao colocar os outros salários em dia.

Não é uma prática deste Governo atrasar salário de ninguém; mas,
em razão de uma questão jurídica, foi obrigado, mesmo contra sua
vontade, mesmo com o empenho dos servidores que trabalham nessa
regularização, a atrasar. Mas agora, em abril, tudo estará regularizado
e todos receberão o que lhes é de direito. Essa falsa denúncia não
tem o menor sentido.

Com relação à segunda questão, achei bom que tenha sido um
Deputado do PT a trazer o debate do transporte escolar. Acredito que
a sociedade e todos os Estados terão que cobrar do Sr. Lula, porque
dizem que foi no apagar das luzes, sem que ninguém percebesse, que
o Governo Federal alterou o sistema de distribuição da quota do
Estado do seguro-educação. Alterou para pior, Deputado Rogério
Correia. De modo geral, uma lei é para aprimorar, para melhorar, e ele
conseguiu piorar. Mas atendeu aos grandes municípios, atendeu ao
Sr. Fernando Pimentel, que, só em um mês, se não me engano,
aumentou em R$25.000.000,00 sua receita com a educação. Esse
dado me foi passado por alto, mas o que aconteceu foi que o Governo
Federal fez uma desvinculação de receita orçamentária e todos os
Estados perderam, em média, R$20.000.000,00. Sabe o que
aconteceu, Deputado Chico Simões? Os municípios mais pobres,
pequenos, necessitados, que têm uma área rural imensa, com escolas
rurais que precisam do recurso, deixaram de receber. Mas a receita
de Belo Horizonte, que é a Capital, que também precisa, mas que não
tem tanta necessidade de transporte escolar, aumentou. Acho
oportuno que seja feita uma discussão dessa medida. Essa medida
melhorou ou piorou a situação? Na lógica do Estado de Minas Gerais,
foi um desastre, nessa área. Para quê? Para o Governo Federal
concentrar o poder. Achava que o Estado não era o mais capaz para
conhecer a realidade do seu Estado; que o Ministro da Educação, de
Brasília, sabe melhor de que precisa Santa Maria do Salto, lá no
Jequitinhonha. V. Exa., Deputada Jô Moraes, sabe que não é assim.
V. Exa. sabe que a modernidade é a descentralização. A modernidade
e a justiça social se fazem olhando para os menores, em primeiro
lugar, depois para os maiores. Os maiores conseguem se defender,
os menores não.

Deputado Weliton Prado, foi muito bom ter trazido essa discussão. 0
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Estado de Minas Gerais perderá R$25.000.000,00. Quando os
Prefeitos de Jacinto, de Santa Maria do Salto, do Jequitinhonha,
tiverem necessidade, decidirão ir ao Governo do Lula para dizer-lhe
que o processo não foi justo e sacrifica ainda mais os pobres. O vale
do Jequitinhonha deveria ser prioridade do Governo Lula, pois foi
visitado por ele várias vezes, quando era candidato.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Faço coro com V. Exa.
nesse brilhante raciocínio. A educação é direito do cidadão e dever do
Estado na sua forma mais ampla: União, Estado, enquanto entes
federados, e município. As responsabilidades devem ser partilhadas.

V. Exa. toca num ponto crucial. O Governador, tão logo assumiu,
mostrou, com clareza, disposição de cumprir o compromisso no que
diz respeito ao Governo do Estado de Minas Gerais. Houve iniciativas
não apenas inovadoras, como abrir as escolas mineiras e, em parceria
com as Prefeituras, estimular a matrícula da criança com 6 anos de
idade, sem dúvida um passo adiante na universalização do ensino,
criando perspectiva de educação mais ampla para os cidadãos e
cidadãs em seus primeiros anos. O Governador tomou atitude - como
fui Prefeito, posso testemunhar sobre isso - que mostra como a
educação vem sendo tratada com clareza e seriedade, principalmente
no que se refere ao transporte escolar. Durante quatro anos, como
Prefeito, lutei em Divinópolis e nunca recebi um centavo do Governo
do Estado para apoiar o transporte escolar, embora o município
transportasse com freqüência os alunos para as escolas estaduais.

No primeiro ano do Governo Aécio Neves - sem distinção partidária,
já que alunos e municípios não podem ser tratados de acordo com
critérios partidários -, todos foram acolhidos como mineiros, como
cidadãos. Todos os municípios que se dispuseram a celebrar
convénios com o Governo Estadual receberam ajuda para o
transporte escolar. Sou testemunha disso e fiquei feliz por ver algo
novo acontecer na política educacional mineira, apesar de não ser
ainda suficiente. Tive a oportunidade de ir à Secretaria para discutir
casos pontuais, como os de Capitólio e municípios da região Centro-
Oeste mineira. Lá fui bem atendido, e os municípios receberam o
apoio da Secretaria.

Com essa afirmativa, de que tomamos conhecimento pela imprensa,
ficamos indignados. 0 Governo Federal, de forma autocrática, muda
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os critérios de repasses dos recursos que poderiam possibilitar
esses convênios, penalizando a educação em Minas Gerais. Essa
responsabilidade é do Estado e da União. Onde há escola federal no
Estado que ofereça ensino médio e básico? Não existe. As escolas
são municipais e estaduais. O Governo Federal não pode, de forma
autocrática, tomar as decisões com relação aos recursos do salário-
educação, da quota estadual, da chamada QUESE, pois trata-se de
recursos de direito do Estado de Minas Gerais. De forma autocrática,
o Governo Federal muda os critérios, penalizando a educação mineira
e prejudicando os alunos. Onde está o dinheiro?

Ouvi o Deputado Weliton Prado, há pouco tempo, fazendo aqui uma
manifestação sobre como o Governo Federal teria dobrado os
recursos para a merenda escolar. Gostaria de que o Deputado Weliton
Prado estivesse atento a isso. O que estou afirmando está nos anais
da Casa. Comentei o fato com ele, depois, alertando-o, dizendo: "V.
Exa. traz o calor da juventude, o que é muito bom, o entusiasmo; mas
é preciso tomar cuidado para não trazer equívocos e informações
incompletas". O Governo Federal nem sequer corrigiu monetariamente
o dinheiro para a merenda escolar. Ele, que repassava míseros
R$0,12 por aluno, como se isso fosse dinheiro - não dá para comprar
um pãozinho -, continuou mandando esses míseros R$0,12. Nem a
correção monetária fez, após um ano de governo. Fez uma correção
da merenda para a educação infantil, que não atende 1% do universo
de alunos matriculados nas redes públicas. No entanto, usam de
bravata dizendo que dobraram o dinheiro destinado à merenda
escolar. Ora, o povo mineiro não se deixará mais enganar por
discursos inflamados atacando o Governador Aécio Neves, tentando
fazer uma cortina de fumaça em cima da falta de zelo com a educação
por parte do Governo Federal. Um Governo que prometeu tudo e que
hoje piora a sua relação com questões fundamentais como a
educação, a saúde, os aposentados, para não falar na geração de
empregos; não se gerou um emprego sequer; nada até agora.

Então, parabenizo V. Exa. por abordar esse assunto com a clareza e
com a verdade. O Governo do Estado tem investido em parcerias com
o município, de forma séria; tem feito matrículas de jovens e adultos
de forma séria e planejada, como acontece com o Programa de
Educação de Jovem e Adulto, ao contrário do que o Deputado Weliton
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Prado tem afirmado, dizendo que estão proibidas as matrículas
daqueles que estão com mais de 18 anos. Trata-se de uma
desinformação dele, pois são centenas, milhares de jovens e adultos
em programas de educação especial do Governo do Estado de Minas
Gerais, que já estão matriculados. Já estão. Não se trata de
promessa, não. Estão matriculados na rede pública estadual. O
Governador e a Secretária Vanessa querem acabar, com muita
competência, com essa figura de excedente, porque, na verdade,
nunca houve essa figura, pois o professor tem uma função a
desempenhar. Eles trabalham e trabalham muito. Agora, precisam ser
bem geridos. Temos um Governo que está gerindo com seriedade,
racionalmente, os recursos humanos da Secretaria da Educação.

Parabéns a V. Exa. por seu pronunciamento. Sabemos que muito
ainda há que ser feito. O plano de cargos e salários que está aqui, que
haveremos de votar, será um passo adiante nessa relação do Estado
com o servidor, o que é fundamental, porque muito ainda tem que ser
feito nessa área. Não é fazendo acusações levianas nem levantando
cortinas de fumaça que veremos os problemas da educação
resolvidos. Muito obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado Domingos Sávio.
V. Exa., sem dúvida, veio enriquecera nossa reflexão, trazendo dados
extremamente importantes para nós.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Agradeço o aparte
concedido pelo nobre Deputado Miguel Martini.

Gostaria de que o nobre Deputado, como Líder da Maioria,
solicitasse ao Governo do Estado as razões pelas quais não pagará,
no mês de março, os professores designados, contratados na região
metropolitana, que trabalharam no mês de fevereiro, e nos informasse
a respeito. De acordo com a legislação, eles têm o direito de receber
no mês de março, mês subseqüente. Infelizmente, O Governador verá
a possibilidade de pagar esses professores no mês de abril. Será que
quando a professora for fazer a compra para sustentar seus filhos o
dono do supermercado verá a possibilidade também de esperar até
abril? Será que o cobrador também esperará até abril? Como esses
professores cumprirão com suas obrigações? Como trabalharam,
trata-se de um direito legal; têm de receber no mês subseqüente. Está
no programa de governo do Aécio Neves que o servidor público seria
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pago, no máximo, até o 50 dia útil do mês. Infelizmente, não vem
cumprindo a sua promessa de campanha, que estava no programa de
governo. Há professores que trabalharam no mês de fevereiro e, em
vez de receberem até o 50 dia útil, receberão dia 26 de março.

Isso é uma grande injustiça. Por isso, deve-se ver essa
possibilidade. Solicito ao Reminho que faça isso. O Governador disse
que não há funcionário nem estrutura. Quem sabe a Assembléia pode
emprestar dois técnicos ao Governo do Estado para ajudar na
elaboração da folha de pagamento, a fim de que os professores
recebam? Se a desculpa for essa.

Há outro ponto referente ao grande problema do transporte escolar.
Devemos debater sobre isso com muita sinceridade, pois não dá para
aceitar crianças e jovens caminhando duas ou três horas para chegar
até a escola. Deve haver uma forma de garantir transporte para as
crianças e os jovens, a fim de diminuir a evasão escolar e dar-lhes
dignidade.

No ano passado, o Governo do Estado cortou recursos para as 50
maiores cidades mineiras, como Montes Claros e as da região do
Triângulo Mineiro. A educação e o transporte escolar foram duas das
áreas mais atingidas. O que o Presidente Lula fará? Distribuirá o
salário-educação diretamente para os municípios. Esses 10% irão
para o transporte escolar. Essa é uma responsabilidade social do
Governo Lula. O Governador Aécio Neves deve ser sensível. Corrijo o
Deputado Domingos Sávio dizendo que o ensino médio é
responsabilidade do Governo do Estado. Há processo de improbidade
administrativa contra Prefeitos, aliás, processo para cassação, porque
transportam alunos do Estado. Infelizmente, há Prefeitos que estão
sendo processados por improbidade administrativa por terem a boa-
vontade de transportar alunos do ensino médio do Estado, porque
essa responsabilidade é do Governo do Estado. Mas agora terão
possibilidade de realizar parceria com o Governo Federal.

Como talvez o Deputado Domingos Sávio não tenha conhecimento,
gostaria de informá-lo de que houve aumento no valor da merenda
escolar. Quer dizer, os míseros R$0,06, que eram um absurdo,
passaram para R$0,13. Sei que isso é pouco, devia ser mais ainda.
Porém, o valor da merenda escolar mais que dobrou. Devemos ver a
possibilidade de os alunos do ensino médio terem também merenda
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escolar.

Portanto, quando à educação, devemos realizar um debate com
toda a sociedade, com a participação dos Governos Federal e
Estadual e dos municípios. O Governo do Estado não pode tirar o
corpo fora nem fazer a maior demagogia que já vi. Gastou milhões e
milhões com publicidade, falando que as crianças no Estado entram
na escola com seis anos. A maioria das escolas foram
municipalizadas. A responsabilidade com o ensino de P a 40 séries é
dos Prefeitos, dos municípios. Ele realiza, em algumas escolas, um
projeto piloto e gasta muito dinheiro com publicidade e "marketing",
dizendo ao País que Minas Gerais é o único Estado onde as crianças
entraram na escola com seis anos. Na verdade, entram nas escolas
municipais, pois os Prefeitos estão assumindo o compromisso e a
responsabilidade com a educação. Então, na realidade, esse é um
mais um projeto virtual do Governo Aécio Neves.

Deputado Miguel Martini, devemos, sim, debater de maneira
fraternal. Respeito muito o conhecimento do nobre Deputado
Domingos Sávio, companheiro de Divinópolis. Porém, não dá para
camuflarmos a realidade. Ele deve realizar um debate honesto. A
população sabe que as crianças têm de percorrer quilômetros e
quilômetros para chegar à escola e que os jovens com mais de 18
anos não podem se matricular no ensino regular das escolas do
Estado. Conversei isso com o Governador. A Secretária da Educação
deu-nos a palavra de que revogaria essa medida do Governador.
Infelizmente, não revogou. Já há um processo na justiça contra o ex-
Governador. Se for o caso, teremos de entrar com um processo
também contra o atual Governador.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Miguel Martini,
agradeço a V. Exa. a generosidade de me permitir esclarecer os fatos,
mais uma vez, a quem está nos vendo e ao próprio Deputado Weliton
Prado. Ele me citou novamente em sua fala e pediu um debate
sincero, fraterno e claro em torno da verdade. Acabei de dizer a
verdade, que está documentada. Ele sabe disso, mas diz que dobrou
o dinheiro da merenda escolar. Isso não é verdade. Por quê? Porque
é elementar que a merenda escolar é um recurso que veio do
Governo Federal. Isso é norma e distribuição de tarefas. O Governo
tem obrigação de aplicar 25% na educação. Então, não é favor algum.
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Essa é a parcela do Governo Federal, assim como o recurso do
FUNDEF. Parte dele é retido no próprio município, ou seja, do FPM,
que comporá o grande Fundo, que foi uma grande iniciativa do
saudoso Darcy Ribeiro.

A merenda escolar é destinada ao aluno dos ensinos básico e
fundamental, da 1 ,  ga séries e do 2° grau. O Governo Federal
deveria mandar o dinheiro para os alunos da V à 8 a séries, 95% do
volume de alunos matriculados, que recebiam no Governo FHC
R$0,13 "per capita". Deputado Weliton Prado, V. Exa. está
equivocado, eram R$0,06 para educação infantil, crianças abaixo de 6
anos de idade. Estou lhe dando uma informação verdadeira,
fundamentada na lei e nos documentos que possuímos. Já era o
mesmo valor de R$0,13 distribuído "per capita" no Governo anterior ao
Lula, que o manteve, não acrescentou nem 1%. E aumentou para a
educação infantil, que representa um universo muito pequeno de
alunos beneficiados por esse programa, o que é um engodo. Essa
prática da bravata e do engodo já não cabe na política brasileira.

Outro engodo é dizer que não há aluno com mais de 18 anos
matriculado na rede pública estadual. A rede pública estadual adotou
o critério de criar turmas especiais, o que é apropriado, pois colocar
uma pessoa de 20 anos junto com uma criança de 12 anos não é
produtivo do ponto de vista pedagógico. Então, a Secretaria de Estado
da Educação criou o programa de educação de jovens e adultos,
matriculados a partir dos 18 até os 20 anos, e aqueles que estão com
idade superior a 25 anos são matriculados no sistema supletivo do
Estado. Aqui reside a verdade. Vir dizer que dobrou o investimento em
merenda escolar no Governo Lula é uma bravata, uma mentira, nunca
aconteceu. Dizer que o Governo Aécio Neves proíbe o adulto de se
matricular em escolas públicas estaduais é mentira. Fui à
Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis, que me forneceu
os números. Não adianta virem aqui ocupar a tribuna para dar
informações falsas. Chega disso! O PT fez isso até chegar à
Presidência da República, depois o próprio Lula disse: já não
podemos fazer bravata, porque somos do Governo". E vêm outros
aqui fazer bravata com o Governo do Estado. O Governador está
conduzindo as coisas com seriedade, procurando melhorar os
investimentos na educação, saúde, pagando em dia os servidores
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públicos. Só porque ocorreu um episódio localizado, com uma
contratação temporária, na região metropolitana, alguém vem fazer
bravata, como se o Governador estivesse deixando de pagar o salário
de fevereiro para todo o funcionalismo público. Isso é má-fé, não é
debate sadio nem respeitoso, querendo ignorar que se tratou de uma
situação esporádica, de uma contratação temporária, situação
provocada pela justiça, como o próprio Deputado Miguel Martini
esclareceu, colocando a verdade, e o Governo não está camuflando,
nem negando que não teve como pagar. O Deputado Weliton Prado
sabe muito bem que o Governo não pode fazer pagamento sem
empenho, sem que as coisas sejam processadas nos termos em que
a lei determina.

Deputado Miguel Martini, muito obrigado por me conceder o aparte,
jamais usaria essa tribuna para apresentar informações que
precisassem ser corrigidas, como disse o Deputado Weliton Prado.
Que ele me perdoe, respeito-o na volúpia de seus discursos, mas não
deve deixar que se transformem em bravatas.

Não vamos faltar com a verdade. Não houve incremento de 100%,
como afirma V. Exa., nas verbas da merenda escolar. O Prefeito de
sua cidade e as Diretoras de todas as escolas públicas podem afirmar
isso, mas não é verdade. O Governo Lula não dobrou o dinheiro da
merenda escolar. Meu Deus, se tivesse dobrado, seria uma maravilha!
Eu estaria aqui fazendo um discurso daqueles mais profundos, de
louvor ao Governo Lula, porque é preciso realmente aumentar os
recursos da merenda, para que as escolas possam atender até
mesmo ao 2° grau; porém não podemos aceitar que venham "tapar o
sol com a peneira". Obrigado.

• Deputado Weliton Prado (em aparte) - Só 2 minutos, Deputado.
• Deputado Miguel Martini - Não vou conceder aparte a V. Exa.

agora. Já concedi uma vez a V. Exa. e, depois, ao Deputado
Domingos Sávio, para que ele pudesse se defender, porque V. Exa. o
acusou de algo. Agora, espere que eu faça o debate; senão, cairemos
em um monólogo. Se houver tempo, até poderei conceder-lhe aparte
novamente. Democraticamente estamos fazendo o jogo, mas é
preciso seguir uma norma. Caso contrário, torna-se difícil.

Deputado Weliton Prado, quando V. Exa. faz, mais uma vez, uso da
palavra, trata de questões sérias como se fossem simples e sem
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importância. Deputado Domingos Sávio - se é que eu e o
telespectador entendemos bem -, o Deputado Weliton Prado está
sugerindo que o Governador pegue o dinheiro do caixa da Secretaria
da Fazenda, mande fazer uma fila na Secretaria da Educação ou no
Palácio da Liberdade e encaminhe-a a seu assessor dizendo: "Faça
um vale de R$4.000,00 ou R$5.000,00, para acertarmos depois que a
situação do Estado estiver regularizada". Diz isso como se as coisas
pudessem ser tratadas como uma brincadeira. Sugerir que o
Presidente da Assembléia empreste funcionários... Não é esse o
debate, Deputado Chico Simões, que engrandecerá esta Casa e
melhorará o Estado de Minas Gerais. O debate que trará melhorias,
Deputado Weliton Prado, é aquele sério, comprometido com a
verdade, fundamentado, consistente, em que se respeitem as leis e os
princípios éticos. Discordo dessas bravatas, Deputada Ana Maria
Resende, postas às vezes de maneira jocosa, como se a
administração pública pudesse ser tratada como uma brincadeira e os
fatos não obedecessem a um ritual necessário, para que sejam
honestos, sérios.

Vou repetir para que o telespectador não fique desinformado. Foi
contratado um número elevado de professores - 8 mil. Essa
contratação foi contestada. Por uma liminar concedida por ação do
Ministério Público, foi suspensa. Em razão disso, até que se
resolvesse a questão jurídica, nada pôde ser processado. Assim que o
assunto foi resolvido com a justiça, podendo-se contratar,
desencadeou-se o ritual do processo administrativo regular. Não dá
para entender que se deva fazer um vale para os servidores. Não
existe essa figura na administração pública. Então, queremos resolver
esse assunto, tratando-o com seriedade, e não de maneira jocosa,
Deputado, como o quer V. Exa., pois se trata de assunto sério para o
Estado.

Promessas do Governador! Posso trazer para V. Exa. todos os atos
praticados por este Governo e que estavam no programa de governo
do Governador Aécio Neves. Eu mesmo participei de vários deles em
que se considerava primeiramente o compromisso de campanha e,
em seguida, o que estava sendo celebrado. Em todas as áreas -
saúde, educação, segurança pública -, alguns deles eram realizados,
superando o que estava previsto no programa de governo.
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O Governo planeja pagar a folha de pagamento até o dia 5 e

ainda trabalha com a possibilidade de trazer o mínimo sacrifício aos
servidores. Mas o Governo trabalha com receitas e despesas. O
gerenciamento sério e a administração austera permitirão que, em
tempo recorde, as contas do Governo se tornem equilibradas. O
pagamento poderá ser feito no dia 5, e, talvez no dia 1°.

No entanto, uma promessa só é real se há dados consistentes que
permitam sustentá-la. No momento, o Governo não pode dizer que
pagará a folha dos servidores no dia 5, ficando as outras questões do
Estado negligenciadas. Um governo responsável deve tratar o Estado
como um todo. Chegaremos ainda a essa situação.

O Governo Federal ajuda pouco e cada vez mais retém recursos do
Estado. Impede que os recursos legítimos que deveriam chegar ao
Estado aqui aportem. O Governo, com competência gerencial e
administrativa, tem buscado vencer essas dificuldades.

O Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - Deputado Miguel Martini,
temos ouvido e assistido no Plenário críticas dos Deputados da
Oposição, que, lamentavelmente, não têm fundamento. Com relação
ao plano de carreira, parece que veio à Casa graças à Oposição, que
tem apenas 16 Deputados de um total de 77. No Governo passado, o
principal partido da Oposição era Situação e tinha até uma secretaria
de Estado. E, mesmo assim, a Situação não conseguiu que o Governo
encaminhasse à Casa planos sólidos de carreira.

Houve algumas iniciativas de Deputados em prol de vários
segmentos. Participei do plano de carreira da área de ciência e
tecnologia, que o próprio Governo do Estado, na legislatura passada,
brecou, encerrando o processo de desenvolvimento do plano de
carreira.

Agora, o Governo discute com os sindicatos e ainda chama a
Oposição ao Palácio, para discutir esse e outros assuntos. E, depois,
querem desconhecer o valor, o interesse e o empenho do próprio
Governador em apresentar à Casa um plano de carreira para os
funcionários da educação.

Ora, os fatos são esses. Não podem vir com uma versão totalmente
desfocada da realidade. O plano de carreira está na Casa não porque
a Oposição assim o quis, mas porque era um compromisso do
Governo. No decorrer deste ano, vamos discuti-lo e votá-lo. Tanto isso
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é interesse do Governo que o próprio Secretário de Planejamento e
Gestão já esteve aqui discutindo com os Deputados o plano de
carreira, detalhando-o. Mais ainda: colocando-se à disposição dos
Deputados.

No final do ano passado, quando se discutiu o PPAG, como
Presidente da Comissão de Participação Popular, juntamente com o
Deputado André Quintão, estivemos com o Secretário de
Planejamento e Gestão para propor uma discussão ampla do PPAG,
por meio de audiências públicas.

O que fez o Secretário? Não só deu abertura, mas também aqui
esteve participando dos debates. Mais ainda, o responsável por cada
projeto do PPAG, dentro dos projetos estruturantes, estava aqui para
discutir com todo o mundo. Chamo isso de abertura.

Chamo de Governo democrático aquele que planeja e discute suas
propostas com a sociedade. Não é algo imposto, não é algo que vem
da vontade de um pequeno grupo que se impõe à vontade da maioria.
Essa é a beleza da democracia. O dirigente eleito sabe que o
processo não se encerra com a eleição, mas continua no dia-a-dia de
seu governo, por meio, exatamente, de ações que valorizam a
democracia.

Há pessoas entusiasmadas com ditaduras de 20, 30, 40 anos atrás,
achando que esse é o modelo ideal. O modelo brasileiro deve ter mais
responsabilidade, mais comprometimento, abertura e diálogo
constante, ao mesmo tempo em que o governante não deve abrir mão
de sua responsabilidade. E isso que vemos em nosso Estado.
Observamos, ainda, como o tempo e as condições momentâneas
modificam as pessoas. No Governo passado, tivemos várias CPls na
Assembléia que procuravam atingi-lo, participei até mesmo da CPI
dos Bancos e da CPI instalada para discutir possíveis desvios dos
fundos públicos. Há pouco tempo, o Ministério Público arquivou o
processo dos Bancos porque não havia substância, tudo foi
esclarecido na CPI. Hoje, os que eram grandes defensores da CPI
correm dela e insinuam que se trata de uma armação da imprensa ou
dos partidos da Oposição que procuram desestabilizar o Governo.
Ora, isso é mudar o foco da questão: houve corrupção flagrada, que
deve ser esclarecida. Dado o impacto, obviamente caberia uma CPI.

Alegam que neste Governo foi pouca coisa, que apenas um Ministro
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se descuidou ou foi ingênuo por não conhecer a fundo aquele a
quem delegava tamanha gama de poderes. Por que se age assim? Se
o maior volume de ocorrência foi em Governos anteriores, por que
barrar a CPI? Por que não clarear os fatos para a Nação? Por que
outras denúncias envolvendo os Governos Federal e Estaduais
passados não podem ser tiradas a limpo? Nossa democracia é muito
frágil ou as pessoas que estão no comando o são. A sociedade não
quer esse caminho. A sociedade quer apuração, quer saber da
verdade.

Critica-se a situação econômica do Estado. Gostaria que o Estado
tivesse agilidade e estrutura econômico-financeira para poder até
antecipar o pagamento do funcionalismo. Isso seria uma situação
justa e desejável. Mas, entre o justo e o desejável, há o real.

Espanta-me também a falta de preocupação em relação à situação
federal. Há poucos anos, assistimos nesta Casa à crítica ao sistema
da União, como a União tratava os Estados em relação às suas
dívidas. Ou seja, propunha-se a diminuição da obrigação dos valores
devidos pelos Estados à União. Sabemos que os Estados são
obrigados a atualizar suas dívidas e juros. Mas, Deputado Miguel
Martini, há grande diferença. Quando a União paga juros, pelo menos
tem retorno de parcela desses juros, por meio do Imposto de Renda.
Parcela dessa renda, que constitui despesa da União, retorna, por
meio do Imposto de Renda ou até mesmo do Imposto sobre
Operações Financeiras. Os Estados não têm esse direito, pagam a
taxa do dia definida pelo Governo Federal. Ninguém mais quer
questionar se é justo voltar a esse assunto. Os Estados estão com a
sua capacidade de investimento tolhida por causa do acordo da dívida
entre os Estados e a União. Os que criticavam há poucos anos, hoje,
não querem nem ouvir falar desse assunto.

Vejo que falta para nós, políticos, algo muito simples e bastante
questionado pela sociedade: coerência - coerência de idéias, de
propósitos, coerência, enfim, até no discurso. Não adianta, em
determinados momentos, termos discursos totalmente opostos. Mas é
a isso que estamos assistindo. A isso e a mais outras coisas, que vão
fazendo com que o político cada vez se credencie menos e tenha
menos confiança da sociedade.

Todos sabemos das dificuldades do País. Não devemos atirar
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pedras no Governo Federal. Além disso, sabemos das dificuldades
dos Governos Estaduais e Municipais. Se não estivermos em posição
pró-ativa para ajudar no âmbito do nosso trabalho a encontrar solução
para esses grandes problemas, estaremos perdendo o nosso tempo.
Mais ainda, estaremos dizendo à sociedade que não somos
merecedores de sua confiança, que não podemos representá-la.

Deputado Miguel Martini, nossas discussões precisam ser
aprimoradas e bem abertas para que a sociedade, por meio da TV
Assembléia, conheça as posições dos Deputados, os problemas e os
fatos, e não algumas versões previamente ajustadas para poder
atender a determinados posicionamentos, que sabemos não serem
defensáveis.

Agradeço a V. Exa. esta oportunidade. Que o seu brilhantismo
continue, Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado Mauro Lobo.
O povo brasileiro continua se perguntando. Temos a impressão de

que, ao olhar para cada brasileiro, há uma interrogação sobre a sua
cabeça, como nos desenhos animados: aquela interrogação no ar,
sugerindo um pensamento, a pessoa se perguntando. Por que será
que o PT não quer mais a CPI? Podemos imaginar que, em todo o
Governo Lula, não haverá mais CPI? Como disse o Senador Pedro
Simon, aprendi com o PT que a CPI é direito da minoria. Não é mais?
Mudou? O Senador Pedro Simon faz declarações gravíssimas, e o
Brasil inteiro está se perguntando. Em troca de cargo, CPI vai para
debaixo do tapete.

Não há dúvida de que há um "propinoduto" instalado no 4 0 andar do
Palácio do Planalto e "corruptólogos" ao redor do Presidente da
República. Dirão que a culpa é da filmadora. O Secretário-Geral da
Presidência da República admitiu que o Governo entrou para impedir
a CPI. O povo se pergunta se vale qualquer coisa, como barganhar
cargos e pressionar, sabe-se lá por que razões, para que o Presidente
do Senado não queira indicar os Deputados que comporão a CPI,
descumprindo a Constituição Federal. A brilhante Deputada Jô
Moraes passa a idéia de que isso não tem muita importância.

Devemos voltar à questão da GTECH, perseguir todo o percurso e
fazer com que os responsáveis paguem pelo que fizeram de errado.
Assinei hoje o pedido de instalação de uma CPI e creio que V. Exa. e
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outros Deputados também o fizeram. Foi apoiado pelo PT, do
Governo Itamar Franco, um perdão de R$29.000.000,00 ou
R$31.000.000,00 de uma multa contra a GTECH, por um parecer
jurídico dado por pessoas que ocupavam cargo no Governo.

Se nossa CPI não seguir o mesmo trâmite, então não será instalada.
O povo precisa confiar. Ele acreditou no discurso da ética, da
moralidade e da transparência. O Sr. José Genoino, Presidente do
PT, disse que quem não quer ser investigado é porque tem algo a
esconder. Com essa afirmativa, questiono o que quer esconder.

Há uma declaração - ainda não a vi - de que o Ministro José Dirceu
afirma que não sairá. O Presidente é o Lula ou o José Dirceu? Quem
pode dizer se ele sai ou não é o Lula. O Ministro José Dirceu apenas
pode dizer que gostaria de ficar. Essas notícias estão em toda a mídia
nacional, O PT precisa resgatar isso e dizer que a Polícia Federal terá
seu papel. Quando havia suspeita de qualquer coisa, mandando
prender, fazer devassa, aquele Procurador estava sempre nos jornais.
Ainda não o vi, mas talvez ele esteja por aí. Trinta e três
representantes legais assinaram o pedido de instalação da CPI, e a
sociedade a quer. Portanto, ela deve ser instalada, para que as
pessoas não tenham sua vontade frustrada.

Segundo o Senador Pedro Simon, é grave o que dizem. Ele afirmou
que integrantes do seu Partido, o PT, barram a instalação da CPI dos
bingos, com o objetivo de ganhar cargos no Governo. E um Senador
da República falando de seu partido, o PT.

Se considerarmos essas questões como de menor importância,
Deputado Chico Simões, admitiremos coisas piores. Se o problema
tivesse ficado apenas naquela fita, na questão do financiamento de
campanha, talvez as medidas fossem suficientes. Poderiam colocar o
TSE para investigar e levantar os fatos. Entretanto, estamos vendo
que há tentáculos, como a GTech. Já descobriram o procurador da
empresa, e, a cada dia, surge um fato novo. Para sabermos se há
inocentes ou culpados, talvez até para constatarmos que não há culpa
alguma, é necessário que deixem investigar.

O caso teria um ar de maior seriedade se o Ministro José Dirceu ou
o Presidente Lula tomassem uma posição. Seria um ato de maior
grandeza se a iniciativa viesse do Ministro, mas seria um ato firme do
Presidente, até para mostrar ao Brasil que ele tem o timão na mão e
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governa. Ele poderia dizer, como já foi feito no passado: "Ministro
José Dirceu, V. Exa. poderia afastar-se e deixar as investigações
correrem. Depois de apurados os fatos, poderemos admiti-lo ou não
novamente". Entretanto, nem isso foi feito.

Sabe-se lá quantos cargos, quanto de dinheiro público está
custando a não-instalação desta CPI? Estou falando de um Senador
da República sério, que fez uma denúncia grave. E ele disse até para
o Lula não ouvir o conselheiro Renan Calheiros, seu Líder no Senado.

Deputado Chico Simões, podemos dar explicações, mas um fato é
certo, e ninguém irá mudá-lo: o PT não quis investigar, não quis deixar
a CPI funcionar e usou os mesmos métodos do passado. O povo
brasileiro acreditou que seria diferente e ainda não teve a
oportunidade de comprovar se é mesmo diferente, portanto ainda é
tempo. O Presidente Lula ainda pode mostrar que o PT governa de
forma diferente e não aceita negociação, barganha para a não-
instalação de uma CPI como aconteceu no passado.

Sr. Presidente, vamos ouvir do Deputado Chico Simões informações
que podem dar-nos um maior alento. Não queremos ouvir apenas que
o ritual normal está sendo seguido. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado Chico Simões - Iniciarei minha fala fazendo um esforço
de mentalização em cima da interrogação feita pelo Deputado Miguel
Martini. Se existe uma suposta corrupção no Governo e se esse
Governo - como diz o Deputado, do PT - quer barrar uma CPI, é bom
que o eleitor que esteja nos assistindo pela TV Assembléia entenda
que o PT, sozinho, jamais faria número suficiente para barrar uma
CPI. Essa CPI não está acontecendo no Congresso Nacional porque
outros partidos estão imbuídos do mesmo sentimento do PT. Segundo
as palavras do Deputado Miguel Martini, se esses partidos, para
apoiarem, estão levando alguma vantagem, seria bom fazermos uma
interrogação. A que partido pertence o Deputado Miguel Martini? Ele
pertence ao PSB. Há algum Deputado do PSB propondo essa CPI em
Brasília? Não. Se, porventura, há um ato de corrupção praticado por
alguém ligado ao PT, ela não será menor quando alguém tenta evitar
que isso seja averiguado de maneira mais ampla por meio da CPI.
Essa interrogação tem de ser feita, senão a sociedade começa a não
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entender como um Deputado do PSB, aliado do Governo, pode
barrar também a CPI, porque tudo vem em cima do PT.

E hora de termos uma conversa mais franca com o eleitor. O próprio
Deputado Miguel Martini falou que assinou uma CPI de um governo
de que o PT fez parte, como se tudo de errado que aconteceu no
Governo fosse de responsabilidade do PT, por ter participado do
Governo, esquecendo-se do Deputado que faz parte do Governo Lula,
do PT.

Deputado Miguel Martini, estamos no mesmo barco, não podemos
iludir o eleitor, pois deseja a coerência da nossa parte, correção e
transparência. E isso que o eleitor deseja. Será que o senhor não
pretende falar do seu partido porque tem algum aliado levando
vantagem? Talvez esteja com vergonha e, por isso, não deseja abrir
esse debate com a sociedade.

Chega disso. O eleitor exige e desejamos que as investigações
cheguem às últimas conseqüências. Quando realmente ficar
comprovado que, por meio das investigações realizadas pelos
poderes competentes, o Governo está envolvido em ato de corrupção,
com certeza os nossos companheiros que compõem o poder
assinarão essa CPI. Não podemos continuar com essa falácia em ano
de eleição. Acredito que o Deputado Miguel Martini não esteja no meio
dessas pessoas ou dos políticos que não mereçam confiança. Talvez
não tenha interrogado direito ou não tenha refletido para entender que
estava cuspindo para cima e respingando em si mesmo. Neste ano de
eleição, temos de travar um discurso sério, a fim de que os eleitores
não nos vejam como se estivéssemos em um espetáculo e fôssemos
meramente atores. A sociedade não deseja mais isso e não pode
mais conviver com essa situação.

Sou do PT, sou Governo e tenho orgulho de ter eleito o Lula. Trata-
se de um Governo de coalizão. Talvez, em sua grandeza, o
Presidente, conhecendo os problemas do Brasil, formando uma
grande coalizão para administrá-lo, com seu pensamento de cidadão,
tenha acreditado que todos estivessem imbuídos do sentimento de
construção de uma sociedade melhor e de um país soberano. Na
verdade, formamos uma coalizão com verdadeiros inimigos, que não
engolem o metalúrgico até hoje, pois está atravessado em suas
goelas. As ações reacionárias de alguns dos nossos parceiros
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chegam ao cúmulo de desejarem inviabilizar este Brasil. Nós
sabemos disso, porque esta Casa é de políticos. Sabemos que a CPI,
além de ser um instrumento de investigação, é muito mais um
instrumento de debate político que, muitas vezes, não leva a nada.
Um Governador que apresentava os maiores indícios de corrupção -
refiro-me ao Newton Cardoso - teve o seu "impeachment" arquivado
pelo Presidente da Assembléia Legislativa, porque era do mesmo
partido.

Chega de ficar fazendo agressões ou questionando o Governo
Federal, uma vez que a sua base é a mesma do Governo Aécio
Neves. Aqui, juntam-se para ficar contra eles e, lá em cima, juntam-se
para ficar a favor do Presidente. Chega de políticos amantes do poder
que não têm compromisso com este País e com o povo brasileiro.

O Deputado Miguel Martini - Começarei pelo final da fala do
Deputado Chico Simões, pois ele faz algumas afirmações, no mínimo,
estranhas. Primeiramente, diz que o PT não consegue número
suficiente de assinaturas para instalar a CPI. Deputado Chico Simões,
não é preciso mais assinaturas, já são 33. Diz ainda que é um partido
aliado e que, por causa disso, tem de se calar diante de tudo e fechar
os olhos. Deixa fazer do jeito que quiser. As irregularidades podem
acontecer, mas é um partido aliado. Então, quem sabe o Senador
Magno Malta possa pensar: "Puxa vida, o meu partido tem o Vice-
Presidente da República. Agora, com graves acusações e indícios,
não pediremos uma CPI porque o meu partido está no poder".
Deputado Chico Simões, essa prática já acabou há muito tempo.
Espero que V. Exa. não se oriente mais por esse modo político de agir
e pensar. As questões discutidas referem-se à gravidade ou não
desse assunto e à necessidade ou não de ser investigado. O que eu
disse dessa tribuna não foram palavras minhas, não estou no Senado
ou na Câmara dos Deputados para saber, mas trouxe a denúncia
grave. Só há corrupto se houver corruptor, e vice-versa, ou seja, se é
verdadeira a afirmação do Senador Pedro Simon, alguém se vendeu.
Ele afirma isso. Não precisa de assinatura. O próprio PT assinou o
documento, reconhecendo que a CPI precisa ser instalada. Senadores
de São Paulo e do Rio Grande do Sul, se não me engano cinco ou
sete, assinaram-no. Tenho a certeza disso. Disseram que queriam a
investigação, mas o Palácio entrou quente, entrou forte, segundo o
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Senador Pedro Simon, que disse que pessoas do seu partido, o
PMDB, e do PT barganharam cargos, fizeram negociatas para impedir
a instalação da CPI. Mais do que isso. Não entrarei no mérito da
questão, mas, para tentar jogar uma cortina de fumaça, o Presidente
Lula desempregou 320 mil pessoas da noite para o dia, para não
permitir a instalação dessa comissão. Não porque quisesse moralizar
jogo ou coisa alguma. Existia um projeto propondo a regularização
dos jogos. Vi aqui uma faixa que acho que simboliza bem o fato. Diz
assim: "José Dirceu, o seu emprego custou o meu'. Essa é a
gravidade, Deputado Chico Simões. A gravidade é achar que agora
não há mais necessidade de CPI, que os organismos internos são
suficientes. Ontem pensava-se diferente, agora pensa-se assim. O
que a sociedade quer é o que V. Exa. disse: coerência. E é essa
coerência que estamos buscando. E a coerência de investigar, de
usar os mecanismos que dão melhores resultados, O Ministro disse -
se é verdadeira a informação - que não sai. O Ministro diz que vai ficar
porque quer. Imaginem que liberdade tem a Polícia Federal, o
Ministério Público e os outros organismos para fazer isso? Não dá
para negociar coisas como essas. Podemos ter votado no Lula,
podemos acreditar em tudo que V. Exa. está dizendo, ter acreditado,
mas não dá para fechar os olhos e os ouvidos e achar que essas
coisas não têm importância. Achar que agora a CPI é grave, mas que
ontem não era; fazer essas negociatas agora é legítimo, mas antes
era gravíssimo. Temos que buscar coerência. Temos que dizer o
mesmo ontem, hoje e amanhã. Muito obrigado.

O Deputado Chico Simões - Talvez não use nem 5 minutos.
Primeiro, parece que o Deputado não entendeu o que eu disse. Não
disse que o PT não tem assinaturas para instalar uma CPI. Disse e
vou repetir que o PT, sozinho, não tem número suficiente para barrar
uma CPI. Com certeza, se essa CPI está sendo barrada, temos
aliados. Se essa CPI está sendo barrada pelo Palácio do Planalto,
quer dizer, pelo Governo, é bom entender que esse Governo tem um
Ministro do PSB, mesmo partido de V. Exa. E bom entender isso,
senão fica muito difícil. Na hora do bom, estou junto; na hora do ruim,
estou fora? Assim, não tem jeito. Temos que apresentar as coisas
como devem ser. Se estou numa empreitada com alguém, estou
disposto a assumir os ônus e os bônus. Na hora do pega-pra-capar, o



ÉGoverno é do Lula; se há algo de bom, o Governo é de coalizão. E
isso que quero deixar bem claro. Existe neste Governo, como o
senhor bem relatou, que assinou uma CPI no Governo do Estado, que
tinha o PT como se também fôssemos culpados ou responsáveis por
essa suposta causa de CPI no Estado. Também acho justo a CPI que
está acontecendo no Governo Federal, levando o mesmo raciocínio
de V. Exa; todos os partidos estão no mesmo barco. Senão, fica muito
difícil. Não é a questão de ter ou não ter que fazer uma CPI; acredito,
de maneira absoluta, que a CPI, quando se fizer necessária, com
certeza será instalada e não será barrada pelo PT. Mas o que não
podemos aceitar é exatamente um procedimento, um discurso, um
mesmo partido que tem um comportamento numa Assembléia e outro
comportamento na Câmara dos Deputados. Deputado Miguel Martini,
nenhum de nós, de maneira absoluta - sei da sua índole -, pode
concordar com qualquer ato de ilicitude; mas também não podemos
querer fazer um festival em cima de um ato para parar o Congresso
Nacional, para parar o nosso Brasil. Quando V. Exa. vem aqui, de
maneira jocosa, repetindo a frase "José Dirceu, o seu emprego custou
o meu", quero deixar aqui meu testemunho. Até então, tinha o jogo do
bingo e outros como uma fonte de entretenimento. Fiquei estarrecido
quando a imprensa apresentou o que está por trás desses jogos:
lavagem de dinheiro, máfia, tráfico de drogas. Será que V. Exa., como
cristão que é, quer concordar que, por trás dessa faichada de
entretenimento, continue o tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro e
a corrupção em massa?

O Deputado Miguel Martini - Sou contra.
O Deputado Chico Simões - Então, a canetada do Lula vem atender

exatamente àquilo contra o qual V. Exa. é. V. Exa. é incoerente. Se V.
Exa. não é contra e fala que o emprego do José Dirceu custou os
outros, não entendo. Qual é a saída? E contra o jogo e ao mesmo
tempo é contra quem coíbe o jogo que tem por trás todo o tipo de
corrupção, de agressão à sociedade e todo o tipo de malversação do
dinheiro público, que deveria estar aqui. Acredito que isso ocorrerá.
Mas está na hora de dar um basta, de começarmos vida nova para
que o bingo seja fonte de entretenimento, de incentivo ao esporte, e
não à corrupção. Dou nota 10 para o Lula, pois foi corajoso. Quanto
ao José Dirceu, não tenho procuração para defendê-lo. Se disse que
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não sairá, deve contar com a confiança do Presidente Lula, mas
não de Deputado Estadual do PSB.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, fala-se muito em
incoerência. Como Deputados podem falar absurdos, e, às vezes,
ficarmos calados? E importante informarmos os telespectadores.

Um Deputado questionou a quota do salário-educação. Disse que
Minas Gerais perderá recursos. Antes do salário-educação, eram
destinados 1/3 ao Governo Federal e 2/3 ao Governo Estadual, que os
distribuía aos municípios. O que havia? O Governo do Estado
embolsava o dinheiro, e não o repassava aos municípios. O Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação denunciou que houve
verba carimbada, que o Governador demorou muitos meses para
repassá-la aos municípios. Apenas depois da nossa pressão, o
Governador a liberou. Prova disso: no início do ano, em 70% das
escolas, as crianças estavam sem merenda escolar porque o Governo
Estadual não repassava os valores do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação. O Governo não investe um centavo
na merenda escolar.

Os Prefeitos, ao perceberem que recursos do Governo Federal não
eram repassados, mobilizaram-se e, em caravanas a Brasília,
solicitaram ao Governo Federal fossem os recursos repassados
diretamente aos municípios. Aí começa a incoerência, pois o
Deputado citou Alvaro Dias. Entretanto, o autor dessa lei é o Senador
Alvaro Dias, do PSDB, a qual, por intermédio dos Prefeitos, foi
aprovada pelo Governo do Lula. Agora, o Governo Federal recebe
menos: apenas 30%; o município, 30%; e o Estado, 30%. A parte da
qual o Governo Federal abre mão é destinada diretamente ao
município para que invista na educação. Para onde vão os outros
10%? Para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que
priorizou o transporte escolar. Com a nova lei, Minas Gerais receberá
em torno de R$300.000.000,00. Se fosse antigamente, o Governo do
Estado embolsaria os recursos, e não os repassaria às Prefeituras,
que se encontram à mingua.

Isso, sim, causa-nos estranheza: a falta de coerência, a falácia. Os
Deputados devem canalizar sua experiência. Para que essa
desenvoltura e capacidade de diálogo, se, às vezes, dão informações
erradas? A prova é a lei do Senador Alvaro Dias.
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• Deputado Miguel Martini - Quando ela foi aprovada?
• Deputado Weliton Prado - No dia 29/12/2003. Há outra

incoerência em relação ao salário dos professores. E errado os
professores almejarem seus salários? Eles trabalharam na Região
Metropolitana. Como o Prof. Euler Conrado Silva Júnior, de
Vespasiano, vários de Santa Luzia e de outras cidades estão
desorientados e revoltados, pois trabalharam no mês de fevereiro.
Apesar de contratados e designados, não receberão seus salários.

Isso é normal? Não. O Governo do Estado não dá conta de fazer
uma folha de pagamento? Não achem que somos bobos. Não tentem
nos ludibriar. Não aceitamos isso de maneira nenhuma.

Como esse cidadão pagará a luz? A CEMIG esperará? Não. A
COPASA esperará? Não. Terão a água e a luz cortadas ou terão que
pagar juros. Como pagarão o supermercado e o transporte? Então, se
trabalhou, tem que receber. Não dá para esperar para receber em
abril, junho ou julho.

Solicito, então, à Assembléia, se for caso, pôr à disposição alguns
assessores desta Casa, que tem ótimos profissionais na Consultoria,
pessoas realmente capacitadas e gabaritadas - até os parabenizo pela
capacidade - para, talvez, auxiliar o Governo do Estado de Minas a
fazer a folha de pagamento. Se essa é a desculpa, que se resolva
dessa maneira. Apresentarei um requerimento nesta Casa solicitando
ao Presidente Mauri Torres a liberação de alguns dos técnicos desta
Casa para ajudar o Governo do Estado a fazer a folha de pagamento,
porque ele não está dando conta. Muito obrigado.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, quando um
assunto tão empolgante como este, neste final de reunião, toma conta
do Plenário da Casa, quero apresentar aqui também a minha
solidariedade à Bancada do PT, ao Deputado Rogério Correia, que
quer o encerramento da reunião, não querendo que se toque nesse
assunto, assim como também o Governo Federal não quer que se
abra a CPI. Apresento também a minha solidariedade ao Deputado
Chico Simões, que briga violentamente para fazer uma separação
entre o Governo Federal e o que é o PT. Ele disse que o PT nada tem
que ver com a questão do Waldomiro Diniz, porque a corrupção é
endêmica no Governo, e o Governo não é do PT, e sim de coalizão.
Diz isso como se o Lula não houvesse ganho as eleições e como se o
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PT não estivesse à frente, no comando dos destinos da Nação
brasileira, do País, desta República.

Presto a minha solidariedade porque entendo o sofrimento e a
angústia da Bancada do PT, que, depois de uma pregação de 20
anos, de se colocar a auréola da santidade, o manto branco da
pureza, da defesa da ética e da transparência, se vê numa situação
tão desconfortável como essa que agora vive.

O PT é um partido importante na vida política nacional. Na Oposição
teve um papel fundamental, como o teve no restabelecimento e na
consolidação da democracia, mas se viu surpreendido quando se
tornou Governo e quando a imprensa, às vezes, começa mostrar as
suas mazelas, suas ineficiências e sua contradições. Os poucos que
querem, como a Bancada do PT aqui nesta Assembléia, continuar
pregando e defendendo os princípios éticos e morais que sempre
nortearam o PT na Oposição, e não no Governo, têm que abrir
dissidências, como a Senadora Heloísa Helena e outros que querem
manter uma certa coerência. A bancada fica mesmo desarvorada, pois
está difícil ser PT. Já era difícil explicar para a população brasileira as
incoerências diante do que pregaram a vida inteira e os caminhos que
tomaram, vem, agora, ainda para completar, esse caso do Waldomiro
Diniz, com reflexos muito profundos na moralidade e na credibilidade
do Governo.

O que sobrou desse primeiro ano foi o restabelecimento de uma
certa confiança no Governo. Esperava-se um desastre nacional e
internacional, mas isso não ocorreu. Houve uma recuperação de
credibilidade no Brasil, pois o risco-país caiu, a inflação não disparou.
Esses eram pontos altamente positivos. Agora, vem um caso desses,
pondo em xeque a credibilidade moral do Governo brasileiro, chefiado
pelo PT.

Entendo, então, essas incoerências e angústias que essa bancada
vive hoje, e até me solidarizo com ela. No entanto, é preciso refletir
também sobre o que disse o Deputado Miguel Martini a respeito do
bingo. O Governo não se tem manifestado contra jogo não. O jogo
continua aí. Grande parte dos "bingueiros" deste País eram os
exploradores do jogo do bicho, que continuam abertos. O problema foi
acabar com o bingo.

Gostaria de referir-me à faixa mencionada pelo Deputado Miguel
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Martini, que diz: "José Dirceu, teu emprego custou o meu".

Como médico, o Deputado Chico Simões deve saber muito bem
que, se uma pessoa está febril, basta matá-la que a febre acaba. Para
matar a CPI dos bingos - por meio da qual seriam pegos Waldomiro
Diniz e José Dirceu -, resolveram acabar com essas casas. Não se
trata de manifestação contra o jogo, mas de salvar a figura do Ministro
José Dirceu, que é, de fato, a expressão do Governo petista que dirige
os destinos do Brasil.

Sr. Presidente, agradeço a boa-vontade que V. Exa. demonstrou em
ouvir-me. Presto solidariedade ao Deputado Rogério Correia, que
deseja o encerramento desta reunião, a fim de ninguém mais tocar
nesse assunto.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, aproveito a
presença dos Deputados Rogério Correia, Líder da Oposição, e Chico
Simões, Líder da Minoria, para informar que tomei conhecimento de
um assunto da maior gravidade, cuja solução necessita de ação
conjunta. Certamente, a Oposição terá campo mais vasto de atuação,
porque essa questão remonta a ações do Governo Federal.

Sou votado na região do extremo sul de Minas, do nobre Deputado
Sebastião Navarro Vieira. Recebi inúmeras comunicações de
Prefeitos e lideranças, que estão atordoados, pois os pequenos
ruralistas não têm condições de dar início ao plantio das safras de
morango e batata, porque o Governo Federal não está liberando
recursos orçamentários para atender aos empréstimos solicitados ao
Banco do Brasil. Conforme alguns dados que me foram repassados,
em Minas Gerais foram aprovadas operações da ordem de
R$82.000.000,00 para as safras de morango e grãos. O Banco não
sabe mais o que falar para os pequenos produtores. Os recursos não
estão sendo repassados. Está uma verdadeira calamidade pública,
não somente em Minas Gerais, mas também em todo o País. Muito
obrigado.

O Deputado Irani Garbosa - Existe uma parcela dos brasileiros que
está muito satisfeita com o Governo do PT, ou seja, a dos banqueiros.
Recentemente, li um artigo muito bem-feito, publicado pelo jornal
"Hoje em Dia", que mostrava os níveis de recursos dos Bancos de
capital e de recursos dos Bancos utilizados para empréstimos. Nunca
houve nível tão baixo de empréstimos à produção: menos de 15% do
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dinheiro de todos os Bancos giram em empréstimos para o
comércio e a indústria. No entanto, 85% desses recursos estão
parados nos Bancos, emprestados ao Governo, pagando a taxa
SELIC.

Deputado Alberto Pinto Coelho, os produtores podem estar
insatisfeitos, mas os banqueiros estão satisfeitíssimos. Jamais, na
história do País, tiveram tanto lucro e tanta facilidade para fazer
negócios como agora. Não é preciso emprestar o dinheiro,
simplesmente se aplica. O Governo paga juros escorchantes,
obviamente beneficiando o pessoal que sabe como se manipula o
dinheiro. Depois, esse pessoal descobrirá como crescem as contas na
Suíça, nas Ilhas Caimãs, nos paraísos fiscais e por aí afora.
Encontramos pessoas despreparadas que têm dinheiro para gastar
pelo resto da vida. Não sei se viverão muito, pois o camarada que
bebe muita cachaça e fica bêbado o dia inteiro não curte nem o
dinheiro aplicado na Suíça.

Deixo registrado que falta muito dinheiro para o produtor, mas sobra
para os banqueiros, pois este Governo é deles. Há banqueiro de
Banco, de bicho, de tudo quanto é negócio, de ilegalidade. Qualquer
um que diga bancar alguma aposta ou algum "trem" na esquina,
bancará a aposta de que o Brasil irá para o buraco. Aliás, já está indo.
Esses banqueiros são bancados pelo Governo do PT. Os que
realmente trabalham com dignidade e geram emprego neste País não
terão dinheiro algum. Observamos o desemprego grassando por este
País afora e uma recessão jamais vista. Este é o Governo do povo. O
povo que o escolheu que se dane.

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

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, obrigado. Não
utilizarei os 60 minutos, porque geralmente não precisamos mais que
30 segundos para responder a provocação, principalmente quando ela
vem de Ribeirão das Neves. O candidato do PT encontra-se muito
bem nas pesquisas e tirará os anos e anos de podridão que se
instalou em Ribeirão das Neves. Então, a resposta da provocação é
nesse sentido, vem de lá e não precisa ser respondida da tribuna.



310
Desejo responder ao Deputado Alberto Pinto Coelho, Líder do

Governo, pela reclamação sobre o dinheiro do PRONAF. A
implementação do PRONAF é algo que nos interessa de perto. No
ano passado, o Governo Federal investiu mais no PRONAF do que
qualquer outro governo, aliás, do que a soma do últimos quatro anos
do Governo Fernando Henrique. Evidentemente, interessa-nos que
isso seja regularizado. Há reclamações do dinheiro do PRONAF em
algumas regiões. Procurarei sanar esse problema, saber qual o
problema real que há no PRONAF. Pode ser que haja alguma
justificativa ou atraso. Isso nos interessa de perto, pois o PRONAF faz
parte do programa de desenvolvimento sustentável do Governo.
Devemos verificar, se há algum problema.

Deputado Alberto Pinto Coelho, peço também a V. Exa. que observe
a reclamação do Deputado Weliton Prado quanto ao não-pagamento
dos professores e também o problema de Alfenas. A fita demonstra a
corrupção do Prefeito e dos Vereadores. Nela o Prefeito solicita a
aprovação do projeto para a regularização da situação da COPASA lá,
na ordem de R$35.000.000,00. Convidei o representante da COPASA
do Sudoeste mineiro para vir à Assembléia, pois ao que tudo indica, o
ato de corrupção do Prefeito tem a ver com a renovação dos contratos
com a COPASA, na ordem de R$35.000.000,00. Infelizmente, parece
que a COPASA insere-se naquele problema em Alfenas. Houve até
quebra-quebra na casa do Prefeito, etc. Peço a V. Exa. que observe
também esse assunto.

Sr. Presidente, obviamente não utilizarei o tempo todo para falar
sobre a avaliação do Governo Lula, porque pretendo fazê-la com
número maior de Deputados. Não é para não debater que insisto que
V. Exa. termine a reunião. Precisamos de quórum para um debate
qualificado e não de revanche e de dor de cotovelo pelo Lula ter
ganhado as eleições. Aliás, muitas pessoas não acreditavam nisso. O
próprio José Serra, no 2 0 turno, dizia que, se o Lula ganhasse, o Brasil
entraria no caos, na desordem, num processo inflacionário, no risco-
país. Nada disso aconteceu. O Governo segurou as regras e, no
primeiro ano, foi exitoso, pois o objetivo era manter a estabilidade
econômica e política.

Por menos que a Oposição queira, a estabilidade política está
garantida, graças também à habilidade do próprio Ministro José
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Dirceu. O País caminha e priorizará o crescimento econômico.
Claro que essa estabilidade não poderia se dar antes do controle do
processo de alta inflacionária, do risco-país e do dólar em alta. Agora,
serão tomadas também medidas para que o crescimento econômico
se torne realidade, o PRONAF é um deles, linhas de microcrédito,
medidas que o Governo já vem adotando.

O Governo, que demonstra sua viabilidade, sofre ataques por parte
da Oposição em ano eleitoral. Aqui mesmo na Assembléia, o receio
do Dr. Getúlio, em Neves, leva nossos adversários a fazer
provocações no decorrer das reuniões. Isso é da vida política,
compreendemos, embora discordemos. E um ano eleitoral, evidente
que interessa à Oposição instalar uma CPI, mesmo que não exista
fato concreto no Governo Lula, caso da CPI dos Bingos. Não há nada
no Governo do Lula, querem investigar uma fita com um problema na
Loteria do Estado do Rio de Janeiro, mas querem fazer uma CPI
nacional. A CPI do Rio já saiu. Em Minas, o Deputado Alberto Bejani
quer fazer uma CPI da GTech. Duvido que saia, mas já assinei. Não
sai porque não há interesse real do PSDB, porque vai investigar o
contrato da GTech, com o qual o Deputado Sebastião Navarro Vieira
está preocupado. Foi um contrato assinado em 1994 pelo Governador
Hélio Garcia. Desse ano até 1997, ela funcionou com esse contrato,
sem licitação. Peixe morre pela boca, e o ex-Governador Eduardo
Azeredo, que assinou a CPI e falou demais, em 1997, assinou um
aditamento no contrato da GTech, prorrogando o prazo da GTech por
mais três anos. Reconhece que a GTech não cumpriu as regras, não
multa, nem pune. Faz um termo aditivo, reduzindo as cobranças que a
GTech deveria fazer pela metade, dando um prazo de três anos. Em
1998, ele dá um prêmio à GTech, que não conseguiu cumprir as
normas estabelecidas no contrato, incluindo mais três modalidades de
jogo no contrato da GTech sem licitação. Se formos a fundo no
problema da jogatina, os contratos se dão com os tucanos. Em
Brasília, em 1997, o contrato da GTech foi assinado no primeiro ano
do Governo FHC, e aqui em Minas, em 1994, com Hélio Garcia, e os
aditamentos, em 1997. Parece que foi a festa do tucanato, junto com a
GTech, para estabelecer vantagens. Se quisermos fazer a discussão,
não há problema. O que não queremos é paralisar o País para dar
errado, para querer que vocês, da Oposição, façam o que José Serra
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queria fazer e anunciava no segundo turno, que seria a
desestabilização política do País. Temos a responsabilidade de
governar o Brasil. Tudo bem que vocês querem fazer isso, juntar
Deputados e Senadores e fazer suas festas, exigir CPI onde não
cabe, tudo bem, compreendemos, a Oposição está em ano de
eleições e faz essas coisas. Não toda a Oposição, não toda. A
Oposição menos raivosa, mais consentânea com o processo
democrático, sabe que nele a permuta é legítima, portanto, Lula
ganhou legitimamente nas eleições e vai governar. A Oposição mais
democrática sabe disso. Os mais raivosos, os mais xiitas, preferem
que não haja governo. São ressentidos, até hoje não aceitaram a
vitória do Presidente Lula. Então, querem fazer auê, fanfarra, festa,
dançar carnaval, frevo, samba. Pois bem, façam-no; todavia não
peçam ao Governo para entrar nessa dança, que não é boa para o
Brasil. Vários oposicionistas reconheceram que era necessária a
apuração. E será apurado esse fato. Quando isso ocorrer, veremos
que os contratos foram assinados por Fernando Henrique, Eduardo
Azeredo, pelos tucanos. Podem ter certeza. O Sr. Waldomiro foi
demitido e será punido, como serão todos os que tiverem
responsabilidade nesse caso; porém a fita trata de um assunto da
Loteria do Estado do Rio de Janeiro, cuja CPI está em andamento.

Se aqui a GTech tem problemas, também devemos apurá-los. Não
tomamos providências ainda, porque confiamos no Governador Aécio
Neves, do ponto de vista de sua ética, que pediu uma auditoria no
contrato da GTech, cujo resultado estamos aguardando. Em nível
nacional, Lula também tomou as medidas necessárias, solicitou o
acompanhamento do Ministério na apuração dos fatos. A própria base
do Governo aqui, por meio do Deputado Alberto Bejani, não acredita
no Governo, preferindo uma CPI para investigar os contratos, não
confiando na auditoria do Governador Aécio Neves. Se ele não confia,
Deputado Chico Simões, não somos obrigados a deixar de assinar
essa CPI. Por nós, esperaríamos a auditoria. No entanto, se a base do
Governo quer instalar uma CPI aqui, contará com nossa assinatura.

Assim sendo, Deputado Sebastião Navarro Vieira, observe bem o
contrato da jogatina e verá que ela não teve início no Governo Lula.
Pelo contrário, já existia. O atual Governo, posto que existe um monte
de problemas, interrompeu o processo e vai abrir ampla discussão no



313
Brasil. O certo é que a jogatina não podia continuar. Por isso a
atitude do Governo Lula foi correta. V. Exa. há de reconhecer a
correção do ato. Ainda que alegue que a motivação se deu por isso ou
aquilo, é correto que se estabeleça o fim da jogatina, visto que todos
os contratos - aqui, em Brasília, no Rio, enfim, de maneira geral - têm
problemas. Esses contratos não foram feitos em governos petistas,
mas antes, e V. Exa. sabe bem disso.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Agradeço a
gentileza de V. Exa. em me conceder o aparte. Ao citar meu nome,
por diversas vezes, V. Exa. convida-me a participar de seu discurso. E
com prazer que me insiro no pronunciamento que faz neste fim de
tarde, em resposta a tantas dúvidas aqui levantadas quanto à
administração federal, exercida pelo seu partido.

Quando tive oportunidade de fazer uma questão de ordem, não
falava, Deputado Rogério Correia, sobre a GTech, a que se refere,
mas sobre questão de credibilidade. Torço para que o Governo do
Presidente Lula dê certo. Hoje, em um debate com o Deputado Chico
Simões, tive oportunidade de falar o mesmo. Sou brasileiro e
democrata. Lula ganhou as eleições e tem de exercer o Governo até o
último dia de seu mandato. Quero que dê certo, porque, se assim
acontecer, dará certo para o meu Brasil, minha terra, meu País, Nação
na qual vivo. Não sou contra, não faço política de terra arrasada.
Defendo o que resta: o PT defendeu durante 20 anos a constituição
de CPls, a transparência e a credibilidade. O que salvou o primeiro
ano do Governo Lula foi o restabelecimento da credibilidade no
processo econômico. O mundo inteiro esperava um desastre, o que
não aconteceu. A situação do Brasil melhorou, bem como a imagem
do Presidente Lula, no Brasil e no exterior.

Agora, vem o caso do Waldomiro, que é um fato explícito de
corrupção. A fita mostra que foi na Guanabara, no Governo do Rio de
Janeiro. E caso passado? Não. O Sr. Waldomiro é caso presente.
Está no Palácio do Planalto, junto ao Presidente da República,
assessorando o Ministro José Dirceu, que governa de fato este País,
enquanto o Presidente da República estabelece relações públicas
com o mundo exterior. Todos sabemos disso. O Brasil sabe que quem
está comandando é o Ministro José Dirceu. Por que não apurar? Onde
está a transparência sempre tão defendida? Entendo esse abafar ou
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impedir a CPI dos Bingos, esse falsear tudo, esse mudar toda a
estrutura, ir contra tudo aquilo que se afirmou ao longo de uma vida
partidária inteira apenas para não deixar abrir a CPI dos Bingos,
porque abriria a CPI do Sr. Waldomiro. Acertaram para não haver a
CPI do Waldomiro, mas se esqueceram de que estava em andamento
a CPI dos Bingos, que pegaria o Sr. Waldomiro e Sr. José Dirceu. Ele
é um homem do Governo, que está lá.

O Brasil inteiro sabe que esse homem foi o grande assessor da
Bancada do PT no processo da CPI tão bem defendida pelo PT e por
todos aqueles que queriam transparência, clareza nas coisas públicas:
a CP! do PC Farias e do Coilor. V. Exa. fala que a Polícia Federal e o
Ministério Público apurarão. Por que com o CoIlor houve CPI, tendo o
depoimento de um motorista esclarecido tudo? Vejam a importância
de uma CPI.

Encerro reafirmando que o PT sempre defendeu a transparência.
Sempre admirei a defesa que o PT fez da transparência, mas existem
dois tipos de PT. Sinceramente, Deputado Rogério Correia, com todo
o respeito à sigla que V. Exa. lidera nesta Casa, existe o PT do
Governo e o PT fora do Governo. PT no Governo é outro, não aquele
PT que marcou e que cresceu na Oposição, neste País.

Agradeço o aparte de V. Exa. Palavras o vento leva. O PFL é outro:
PFL no Governo, PFL na Oposição. PL e PDT, a mesma coisa. São
diferentes no Governo e na Oposição. E evidente. São papéis
distintos. A Opbosição tem o papel muito maior de fiscalização que de
administração. O PFL certamente também não é o mesmo. Aliás, o
PFL surpreende na Oposição.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Perdoe-me,
Deputado Rogério Correia; em questão de princípios, V. Exa. nunca
me viu transigir, nem a Bancada do PFL nesta Casa.

O Deputado Rogério Correia - Mas, nesta Casa, V. Exa. também
não viu. O problema não é o que acontece aqui. V. Exa. fez um
discurso genérico sobre o PT. Quando se trata do PT, valem todos.
Qualquer militante, mesmo não sendo filiado, é imputado ao PT, até o
Sr. Waldomiro, que nunca foi filiado. Quando se trata do PFL, V. Exa.
fala do PFL nesta Casa. Ou falamos do partido como um todo, ou não.

Eu diria que o PFL, na Situação e na Oposição, também apresenta
suas diferenças. Ou não? E evidente que sim. Depende do Governo.
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V. Exa era muito mais fiscalizador durante o Governo Itamar
Franco que é agora no Governo Aécio Neves. Não considero isso um
equivoco e não faço crítica a V. Exa. O papel que tem em um governo
é diferente em outro. E evidente que há diferenças, e isso não nos
levaria a dizer que o PT erra por esse motivo.

Isso não significa que o PT não tem transparência e que não quer
apuração. O PT quer apuração, quer transparência no caso, o que
não precisa significar necessariamente uma CPI. V. Exa. pode achar
que o único instrumento é a CPI, mas nós, não. Essa é a diferença.
Agora, dizer que o partido deixou de ter transparência é, no mínimo,
fazer agitação política contra o partido, para tentar ganhar espaço
num ano eleitoral.

Aceito, mas isso não pode ser tido como verdade. O fato de não
querer CPI não significa não querer transparência, não querer
apuração dos casos. Tudo pode ser apurado de outras formas.
Achamos que, pelo fato de atingir a Loteria do Estado do Rio de
Janeiro, não cabe uma CPI nacional. A CPI nacional está sendo
buscada mais - foi buscada, hoje já não existe mais a possibilidade de
ser implementada - para uma desestabilização do Governo, numa
disputa política.

Seria querer demais que o PT aceitasse esse jogo político, que é o
jogo da Oposição. O jogo nosso é o da agenda positiva, de buscar
fazer com que aquilo que V. Exa. reconhece que deu certo no primeiro
ano, que foi a estabilização da economia, possa continuar como fator
de crescimento do País. Essa é a nossa função.

O PT está sendo coerente ao propor o crescimento econômico, a
estabilidade do País, ao querer que o Brasil dê certo. Essa é nossa
função agora. Ou V. Exa. quer que nossa função seja fazer oposição
ao nosso Governo? Ora, nós e os partidos que compomos a Frente
temos responsabilidade. E evidente que não seria salutar ao País o
estabelecimento dessa polêmica, a não ser que se comprovasse fato
irrefutável, que ligasse de fato as questões, o que até agora não foi
feito.

Muito se falou da amizade do Ministro José Dirceu, mas não
encontraram nenhum fato que o ligasse a algo ilícito feito no Governo
Lula, nada foi demonstrado em relação a isso. Em outras vezes já
tentaram vincular um caso a outro.
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Deputado Dinis Pinheiro, as coisas são absurdas. Há gente que

quer ligar esse caso, que não tem vinculação com o Governo petista,
a um outro que teria acontecido no Rio Grande do Sul, em que nada
foi provado, para justificar uma CPI nacional. Voltam ainda à cidade
de Santo André, ao caso do assassinato do Prefeito Daniel, para
justificar uma CPI agora.

Ora, evidentemente trata-se de jogada da Oposição para tentar criar
um clima político de desestabilização para criação de uma CPI para a
qual não há fato determinante. Essa é a questão objetiva de que
estamos tratando. O fato precisa ser e está sendo apurado. Se houver
má-vontade do Governo, aí, sim, é necessário que até o próprio PT
atue nesse sentido. Hoje nossa função é fazer com que o País dê
certo.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Com relação ao caso do
Waldomiro, minha posição é conhecida por todos. Mais uma vez a
externo aqui: acharia uma atitude louvável a saída do Ministro José
Dirceu, por iniciativa dele próprio. Mas continuo acreditando no
Governo Lula.

Quero - e aqui não há caráter provocativo - dar uma contribuição na
condição de aliado do Governo Lula, como Deputado do PL, aliado de
José Alencar, para que se possa efetivamente construir aquele Brasil
com o qual todos sonhamos. Temos de priorizar o emprego, estimular
a produção e combater de forma efetiva a fome. Esse é o nosso
propósito.

Peço a colaboração de V. Exa. e da bancada petista para enfrentar
um problema gravíssimo que está afetando não somente minha
querida terra natal, lbirité, com mais de 150 mil habitantes, mas
também outros municípios. Esse problema deve estar provocando
incontáveis transtornos a milhares de crianças em várias cidades.
Trata-se de uma irresponsabilidade do Ministro Palocci, que, sem a
sensibilidade necessária e a preocupação com os mais pobres, dirige
os destinos do Brasil.

Deputado Rogério Correia, por incrível que pareça, há três meses, o
Fundo Nacional de Assistência Social, ou seja, recursos do Governo
Federal não são direcionados para as creches do Município de lbirité.
Deputado Chico Simões, essa situação compromete a vida dos
servidores das creches, a qualidade de vida de nossas crianças e a
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saúde dessas crianças, que tanto dependem desses recursos.
Certamente o Ministro Palocci está exagerando em sua dose de
contingenciar os recursos e está retendo os recursos que sempre
nortearam a vida pública e a trajetória do Presidente Lula, que sempre
se preocupou com os mais pobres, com as crianças e com os
desempregados.

Agora, temos à frente do Ministério de Ação Social um homem de
trajetória impecável e de valor, o Ministro Patrus Ananias, que pode
ter o seu trabalha comprometido devido à intransigência do Ministro
Palocci. Externo ao Deputado Rogério Correia a minha insatisfação
em relação a Palocci e ao Governo Federal por estarem retendo
recursos imprescindíveis para mais de mil crianças no Município de
lbirité, inclusive, Deputado Chico Simões, aproximadamente 200 a
300 crianças excepcionais da Fazenda do Rosário, da Sociedade
Pestalozzi de lbirité.

Registro o meu repúdio, minha rebeldia, minha tristeza com esse
procedimento do insensato, do anticristão Ministro Palocci, que, de
todas as maneiras, quer sujeitar o Brasil ao FMI. Acredito na
sensibilidade, na decência, no valor do Presidente Lula e, com a ajuda
de V. Exas., iremos corrigir essas distorções.

Deputado Rogério Correia, espero contar com o apoio e com a
solidariedade de toda a Bancada do PT e a de todos os parlamentares
da Assembléia Legislativa a fim de que possamos, rapidamente,
eliminar essa injustiça e liberar os recursos para o Fundo Municipal de
lbirité. Com isso, as crianças mais pobres e os servidores incansáveis,
que estão sempre se doando ao próximo, terão a verba em mãos e
melhor qualidade de vida. Tenho a certeza de que Patrus Ananias,
com sua sensibilidade e trajetória de vida reconhecida, pessoa que
muito admiro, terá oportunidade de promover esse procedimento,
trazendo os recursos para as creches de lbirité, para as crianças de
lbirité.

O Deputado Rogério Correia - Agradeço o aparte de V. Exa.
Teremos, agora, uma reunião do Bloco PT-PCdoB, na qual
discutiremos política econômica e outros assuntos. Sobre o caso que
V. Exa. citou, observaremos o que existe, porém peço que solicite um
pouco mais de complacência e verba do Governo do Estado, pois
parece que ele não tem relação com Minas Gerais. Todos os recursos
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são solicitados do Governo Federal, então é melhor decretar o fim
do Governo do Estado, já que ele parece não ter objetivo. A
Assembléia Legislativa nem sequer reclama verbas estaduais para a
merenda escolar.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Apenas apresento minha
preocupação para que o problema seja solucionado. Estou, com
sinceridade, solicitando seu apoio. São verbas oriundas do Governo
Federal; se fossem estaduais, também estaria gritando alto e bom
som a favor do povo ibiritense. Existe, sim, uma falha, um desvio de
conduta do Ministro Palocci, que insiste em reter recursos em
detrimento da área social, bandeira do Governo Lula, de José Alencar,
de todos nós.

O Deputado Rogério Correia - Olharemos esse caso específico, mas
não é verdade que o Governo Lula seja descuidado com a área social,
pelo contrário. Só no Programa Bolsa-Família, até o meio do ano,
serão atendidas 4.500.000 famílias, e, até o final do Governo, serão
11 milhões. Trata-se do maior programa social da história mundial. O
Fome Zero já tem repercussões internacionais. Logo, a preocupação
social do Governo é evidente.

São necessárias alterações na política econômica? E claro. Na
última sexta-feira, estive em uma reunião com a executiva nacional do
PT, representando os Deputados Estaduais.

Por unanimidade, cobramos do nosso Ministro Palocci, que tem todo
o nosso respeito e apoio para continuar efetivando o bom trabalho que
fez durante o primeiro ano do Governo Lula, mudanças na política
econômica que pudessem priorizar o crescimento econômico do País,
o desenvolvimento e a distribuição de renda. Essa é a nossa meta
principal. A política econômica virá, agora, em torno disso.

Deputado Dinis Pinheiro, evidentemente estamos também
preocupados com essa questão. Já conheço a opinião de V. Exa. em
relação ao afastamento do José Dirceu. De certa forma, a Igreja
Universal fez isso com o Bispo Rodrigues, por causa das ligações que
tinha com a LOTERJ. Não sei se o PL fez o mesmo ou se, como
Deputado Federal, pediu o seu desligamento. Sei também que o Pi-
está com muita dificuldade na LOTERJ. Essas questões precisam ser
mais bem avaliadas para que não fique como fogo amigo, atacando.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte) - O Deputado está querendo
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demais. Vamos ter um debate sério, tranqüilo, sereno. Não há
necessidade de exageros.

O Deputado Rogério Correia - Pimenta nos olhos dos outros é
refresco. Já que V. Exa. tem essa relação com o PT, pensei que o Pi-
tivesse essa norma, cobrada por V. Exa. em relação aos outros
partidos.

Com certeza, o debate continuará. Espero ter esclarecido algumas
questões ao povo de Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Rogério Corrêa - Sr. Presidente, por já não haver
quórum, peço a V. Exa. que encerre a reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 10, às 9 e às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.898
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida

no art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição Estadual, opôs veto
total à proposição de lei em epígrafe, que dispõe sobre assentos
preferenciais para pessoas com dificuldade de locomoção nos
veículos de transporte coletivo intermunicipal.

Publicadas no "Diário Oficial" de 16/1/2003, as razões do veto foram
encaminhadas à Assembléia Legislativa por meio da Mensagem n°
150/2004.

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 222, c/c O art. 111,
"b", do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele
emitir parecer.
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Fundamentação

A proposição em epígrafe determina que as concessionárias de
transporte coletivo demarquem as duas primeiras poltronas dos
ônibus para uso preferencial de pessoas com dificuldade de
locomoção.

O Governador do Estado, com base nos argumentos expedidos pela
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, vetou
integralmente a proposição, assim se pronunciando:

"E inviável a demarcação de poltronas nos veículos de transporte
coletivo intermunicipal de passageiros sem se estipular um prazo
máximo para a existência da reserva. A existência de dois lugares
sem utilização implicará ônus para os usuários do sistema. As Leis
Federais n°5 8.987, de 13/2/95, e 9.074, de 7/8/95, estabelecem as
normas gerais que devem ser observadas pelo Estado, pertinentes ao
equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados.

A demarcação dessas poltronas, sem um prazo máximo de
solicitação da reserva, implicará, na maioria das vezes, lugares
ociosos".

Quanto ao primeiro dos argumentos apresentados - ausência de
prazo máximo para a reserva -, é possível concluir que essa
estipulação é inteiramente dispensável. Afinal, para se aplicar o
benefício em comento basta verificar, no momento do embarque, se
há, entre os passageiros, pessoas com dificuldade de locomoção.
Havendo, apenas restará indicar-lhes os lugares reservados. Existindo
mais de duas pessoas em condições de obter o benefício, pode-se
resolver o problema sem maiores transtornos, segundo critérios a
serem definidos na regulamentação da lei. Aliás, assentar-se nas
primeiras poltronas do ônibus não é uma condição vital para viajar. A
proposição apenas torna mais confortável a viagem de pessoas que
tenham dificuldade de se locomover, algo inteiramente justo e
razoável.

Além do mais, caso não haja ninguém em condições de se
beneficiar da presente medida, as poltronas poderão ser ocupadas por
qualquer outro passageiro, até porque não há, na proposição,
nenhuma proibição nesse sentido. Com efeito, diversamente do que
entende o Poder Executivo, os lugares reservados às pessoas com
dificuldade de locomoção não ficarão ociosos de maneira alguma.
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Por outro lado, não há, na espécie em exame, nenhum risco de

ruptura do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão
de transporte coletivo. A proposição não acarreta ônus às empresas
concessionárias nem ao poder público. Os lugares reservados aos
deficientes - repita-se - não ficarão vazios se não houver, ao longo da
viagem, passageiros beneficiários da proposição. Poderão ser
ocupados por qualquer outro usuário, conforme já dito.

Em última análise, é importante deixar claro que a medida em foco é
simples, justa e de fácil aplicação. Dentro de parâmetros razoáveis,
demonstra a preocupação em dar maior comodidade aos passageiros
que têm dificuldades de locomoção, intenção essa, sem dúvida
alguma, que é digna de nota e revela, de outra parte, a absoluta
viabilidade jurídica e política da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Veto Total à Proposição de

Lei n°15.898.
Sala das Comissões, 9 de março de 2004.
Leonardo Moreira, Presidente - Roberto Carvalho, relator -

Domingos Sávio.	 -
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.902
Comissão Especial

Relatório
No uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso VIII, c/c O art.

70, inciso II, da Constituição mineira, o Governador do Estado opôs
veto total à Proposição de Lei n° 15.902, que altera a Lei n° 11.830, de
6/7/95, que cria o Fundo Estadual de Habitação - FEH -, e dá outras
providências.

Por meio da Mensagem n° 151, de 15/1/2004, o veto foi
encaminhado à apreciação da Assembléia. Nos termos do art. 222 do
Regimento Interno, cabe, agora, a esta Comissão Especial emitir
parecer sobre a matéria.

Fundamentação
A mensagem que opõe veto total à proposição de lei em questão

informa que o Fundo Estadual de Habitação tem como diretriz reduzir
os custos das moradias financiadas, sem comprometer os atributos de
qualidade, durabilidade e conforto para a família. Justifica o veto com
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o argumento de que a instalação de equipamento de aquecimento
de água por energia solar vai onerar a construção, o que implicará
aumento da prestação para o mutuário. Afirma ainda que, em regiões
de clima quente, o aquecimento é desnecessário. Por fim, considera o
"caráter de obrigatoriedade mencionado na proposição de lei" não
aconselhável em razão do ônus que acarretará.

A Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado,
Ventilação e Aquecimento - AGRAVA -, indica experiência positiva na
instalação de modelos simplificados de aquecedores de água por
energia solar em casas populares no Município de Contagem,
realizadas pela PUC-Minas. No caso citado, houve um acréscimo de
R$4,00 no custo da prestação para o mutuário, contrabalançado com
uma redução de F1$12,00 a R$1 5,00 no valor mensal despendido com
energia elétrica; observa-se, portanto, um ganho significativo para a
economia doméstica do mutuário, visto que o custo da manutenção
desse tipo de equipamento é praticamente nulo. Essa experiência,
realizada em 2001, utilizou equipamentos com o custo de R$550,00 e
subsidiou a abertura de linha de crédito para aquecimento solar pela
Caixa Econômica Federal nos programas de financiamento de
construção popular.

Vale ainda citar que um metro de coletor solar dedicado ao
aquecimento capta energia equivalente ao potencial de geração de
uma área de 56 m2 de represa hidrelétrica, em um ano. Fica evidente,
portanto, que, além da possibilidade de ser uma economia para o
mutuário, o aquecimento solar de água tem forte apelo ambiental.

Quanto ao argumento de que a Proposição de Lei n° 15.902 obriga à
utilização desse tipo de tecnologia, podemos considerá-lo
absolutamente equivocado, uma vez que o texto diz claramente que
"será dada preferência à utilização" do aquecimento solar. Ora, isso
indica que os equipamentos de aquecimento solar somente devem ser
utilizados se houver disponibilidade e condições viáveis para tal,
respeitadas as necessidades locais.

Pelo interesse e pela atualidade da utilização de energias limpas e
renováveis, são muitas as instituições de ensino e pesquisa
envolvidas no desenvolvimento de soluções no campo do
aquecimento solar. Por isso entendemos que a iniciativa desta Casa,
ao legislar sobre o tema, é nobre e deve ser acatada no arcabouço
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legal do Estado.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Veto Total à Proposição de

Lei n°15.902.
Sala das Comissões, 9 de março de 2004.
Maria José Haueisen, Presidente - Fábio Avelar, relator - Bonifácio

Mourão.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.922
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida

pelo art. 90, VIII, c/c o inciso II do art. 70, da Constituição mineira,
opôs veto total à Proposição de Lei n° 15.922, que estabelece
diretrizes para a verificação da segurança de barragens e de
depósitos de resíduos perigosos industriais e dá outras providências.

Por meio da Mensagem n° 166/2004, publicada no "Diário do
Legislativo" de 22/1/2004, o Governador do Estado encaminhou a esta
Casa as razões do veto para serem apreciadas, que vêm, agora, a
esta Comissão Especial, para receber parecer, nos termos do art. 222,
c/c o art. 111, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
Ao vetar integralmente à Proposição de Lei n° 15.922 por considerá-

Ia contrária ao interesse público, o Governador do Estado alega, nas
razões do veto, que a definição contida em seu art. 1° restringe a
aplicação da lei apenas aos depósitos de resíduos tóxicos industriais,
uma vez que a toxicidade é apenas uma entre as cinco categorias,
previstas na NBR n° 10.004, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT -, que podem conferir periculosidade a um depósito
industrial. As demais são a inflamabilidade, a corrosividade, a
patogeneicidade e a radioatividade, para as quais não há diretrizes na
matéria aprovada pela Assembléia.

A Proposição de Lei n° 15.922, fruto do trabalho da Comissão
Especial de Acidentes Ambientais, instituída nesta Casa, em 2003,
buscou legislar especificamente sobre barramentos e depósitos de
resíduos tóxicos industriais, elementos que têm causado profunda
preocupação às autoridades mineiras, dada a alta incidência dessas
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construções em Minas Gerais e a freqüência em que expõem a
risco os moradores de suas imediações. Assim, por essa ótica, o
argumento desenvolvido pelo Chefe do Executivo é altamente
discutível.

Por outro lado, é importante observar que as demais categorias de
resíduos perigosos citados na norma brasileira têm leis específicas
que tratam da coleta, do transporte, do armazenamento e, até mesmo,
do tratamento desses resíduos. Há, por sinal, leis federais que
dispõem sobre o assunto de forma exaustiva, como é o caso dos
resíduos radioativos e dos inflamáveis.

Apesar de reconhecermos as dificuldades do Executivo Estadual em
fazer valer as determinações da proposição de lei em tela apenas
para as barragens e os depósitos de resíduos tóxicos industriais,
entendemos que o veto não se justifica. A Comissão de Acidentes
Ambientais promoveu um amplo diagnóstico dos empreendimentos
dessa natureza existentes no Estado, e a proposição de lei decorrente
desses trabalhos teve um caráter preventivo, de modo a se reduzirem
ao mínimo os riscos de acidentes com essas estruturas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Total à

Proposição de Lei n° 15.922.
Sala das Comissões, 9 de março de 2004.
Maria José Haueisen, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Bonifácio Mourão - Fábio Avelar.
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.928
COMISSÃO ESPECIAL

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à
proposição de lei em análise, que dispõe sobre a responsabilidade
social na gestão pública estadual, altera a Lei n° 14.172, de 2002, que
cria o índice Mineiro de Responsabilidade Social, e dá outras
providências.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n°
168/04, publicada em 15/1/2004.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi
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encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer, nos
termos do art. 222, c/c o art. 111, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
Na exposição de motivos, constante na mensagem que encaminha o

veto, o Governador alega razões de inconstitucionalidade e de
interesse público para a oposição do veto parcial à referida
proposição, incidente sobre os arts. 70, 11, 13 e 14. Analisando os
dispositivos vetados e as razões apresentadas pelo Chefe do
Executivo, temos a apresentar as seguintes considerações.

O veto incidente sobre o art. 7 0 decorre de vício de iniciativa, tendo
em visita que o dispositivo vetado estabelece normas para o PPAG, a
LDO e a LOA, que são matéria de iniciativa privativa do Governador
do Estado, conforme determina a Constituição do Estado, "in verbis":

"Art. 66 - São matéria de iniciativa privativa, além de outras previstas
nesta Constituição:

III - do Governador do Estado:

g - os planos plurianuais;
h - as diretrizes orçamentárias;
- os orçamentos anuais.".

No mesmo sentido, dispõe a Constituição Federal, em seu art. 165,
incisos 1, li e III. Ademais, o § 8° do citado artigo estabelece que "a lei
orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da
receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a
autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação
de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita, nos
termos da lei".

Dessa forma, é de observar a procedência das objeções à
proposição, uma vez que são claras as violações às regras
insculpidas nas Constituições Federal e Estadual, no que concerne ao
vício de iniciativa.

O art. 11 estabelece que os requerimentos dirigidos à administração
pública que solicitam providências ou informações relacionadas com a
destinação de recursos públicos, fiscalização, publicidade de atos
públicos e ética, mesmo que elaborados pelo cidadão comum, serão
publicados no órgão oficial de imprensa do Estado, até 72 horas após
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o seu recebimento.

Na justificativa do veto, o Governador alega que tal publicação pode
ser dispensada, em face das novas tecnologias que dão transparência
às ações do Governo. Julgamos tal justificativa insuficiente, já que as
novas tecnologias, por si sós, não significam, necessariamente, que a
transparência e a publicidade estejam garantidas; entretanto,
entendemos que a resposta e o atendimento às providências e às
informações solicitadas pelo cidadão sejam mais importantes do que a
sua mera publicação. Ademais, não entendemos ser razoável que
todas as solicitações tenham que ser publicadas na imprensa escrita.
Há que se considerar também o limite imposto pela Lei de
Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal n° 101, de
4/5/2000 -, que determina, em seu art. 17, que os atos que criarem ou
aumentarem despesa brigatória de caráter continuado deverão ser
instruídos com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes, e
demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio.

Já o art. 13 determina que a lei será regulamentada no prazo de 90
dias contados da data de sua publicação.

Não vislumbramos nenhum óbice que impeça o legislador de
estabelecer um prazo para que a lei seja regulamentada. Admitir o
contrário seria permitir que, em determinados casos, tal prazo fosse
postergado "ad eternum", o que poderia significar deixar à
discricionariedade do Executivo implementar medida resultante de lei
aprovada.

Entendemos que o prazo de 90 dias é razoável, principalmente se
considerarmos que os vetos aos demais dispositivos deverão ser
mantidos.

O art. 14 estabelece a cláusula de vigência, a partir da data de
publicação da lei. O veto ao dispositivo leva ao período de "vacatio
legis", que significa o adiamento da entrada em vigor da lei por 45
dias, nos termos da Lei de Introdução do Código Civil; entretanto, tal
prazo não trará maiores prejuízos, até porque já se passaram 45 dias
desde a publicação da lei. Portanto, ela já se encontra em vigor. Nas
razões do veto consta que tal medida "assegurará a exeqüibilidade da
proposta legislativa", o que julgamos razoável.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto aos arts.

7° 11 e 14 e pela rejeição do veto ao art. 13 da Proposição de Lei n°
15.928.

Sala das Reuniões, 10 de março de 2004.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Chico

Simões (voto contrário).
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.932
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, VII, c/c O art. 70, li, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à
proposição em epígrafe, que estima as receitas e fixa as despesas
dos Orçamentos Fiscal e de Investimentos das Empresas Controladas
pelo Estado para o exercício de 2004.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n°
173/2004, publicada no "Diário do Legislativo" de 24/1/2004.

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 222, c/c o art. 111, 1,
"b", do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele
emitir parecer.

Fundamentação
A Proposição de Lei n° 15.932 estima as receitas e fixa as despesas

para os Orçamentos Fiscal e de Investimentos das Empresas
Controladas pelo Estado para o exercício de 2004, observados os
dispositivos constitucionais e os fixados na Lei n° 14.684, de
30/7/2003.

Na exposição de motivos, o Governador do Estado alega razões de
interesse público para a oposição do veto parcial à referida
proposição, incidente sobre os incisos 157, 492 e 579, todos do Anexo
V, a que se refere o art. 11.

Concordamos com as razões apresentadas pelo Chefe do Executivo
com base nos argumentos a seguir explicitados.

O veto incidente sobre os incisos 157 e 579 visa a possibilitar a
adequação da dotação "Reserva de Contingência" ao limite mínimo
legal estabelecido no art. 14 da Lei n° 14.684, que contém as
diretrizes orçamentárias para o exercício de 2004, "in verbis":

"Art. 14 - A lei orçamentária conterá reserva de contingência
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constituída, exclusivamente, com recursos do Orçamento Fiscal,
equivalendo a, no mínimo, i% (um por cento) da receita corrente
líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura de
créditos adicionais e para o atendimento ao disposto no art. 5°, inciso
lii, da Lei Complementar Federal n°101, de 4 de maio de 2000".

Com efeito, pode-se observar que o valor mínimo admitido para a
dotação "Reserva de Contingência" corresponde a R$151.998.557,00
e que o valor final da referida dotação ao final da tramitação nesta
Casa somou R$151.943.557,00, evidenciando uma diferença a menor
de R$55.000,00.

Cabe salientar, entretanto, que a recomposição da dotação
orçamentária não é automática, uma vez que, nos termos do § 3 0 do
art. 160 da Constituição do Estado, os recursos que, em decorrência
de veto, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser
utilizados mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e
específica autorização legislativa. Dessa forma, o veto incidente sobre
os incisos 157 e 579 permitirá a recomposição da "Reserva de
Contingência", a ser efetivada por meio de proposição específica de
autoria do Governador do Estado.

Por sua vez, a emenda parlamentar que se converteu no inciso 492
destina recursos para a Associação dos Aposentados e Pensionistas
do Município de São João Nepomuceno, contrariando de forma
inequívoca o disposto no art. 27 da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
abaixo transcrito:

"Art. 27 - Não poderão ser destinados recursos para atender às
despesas com:

- sindicato, associação e clube de servidores públicos; (Grifo
nosso.)

li - pagamento, a qualquer título, a servidor da administração direta
ou indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica;

III - entidades de previdência complementar ou congênere,
ressalvado o disposto nas Leis Complementares Federais n° 108 e
109, de 29 de maio de 2001.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo as
destinações de recursos que tenham sido objeto de autorização legal
e as dirigidas a creches e escolas de atendimento pré- escolar".

Na exposição de motivos, o Governador alega razões de interesse
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público para a oposição do veto parcial à proposição de lei em
epígrafe, caracterizado, segundo a doutrina, como veto político, no
qual compete ao Governador formular o juízo de conveniência e
oportunidade do ato normativo.

Em conclusão, entendemos que o veto em análise pode ser
caracterizado como um veto jurídico, o qual, em caso de
inconstitucionalidade, coloca o Governador como guardião da
Constituição, exercendo o controle preventivo de constitucional idade
das leis. Com efeito, em conformidade com o art. 160, III, "a", da
Constituição do Estado, as emendas ao projeto de lei do orçamento
anual somente podem ser aprovadas caso sejam compatíveis com o
PPAG e a LDO.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto à

Proposição de Lei n° 15.932, incidente sobre os incisos 157, 579 e
492, todos do Anexo V, a que se refere o art. 11.

Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Chico

Simões.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.217/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Célio Moreira, objetiva

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Muniz, com
sede no Município de Sabará.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

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

Fundamentação
A Associação Comunitária de Muniz, sem fins lucrativos, possui

como objetivo essencial promover o desenvolvimento através de
obras e ações com vistas à melhoria da qualidade de vida da
população. Visa, especialmente, a proteger a saúde da família, das
mães, das crianças e das pessoas da terceira idade, além de
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combater a fome e a pobreza.

Ademais, divulga e incentiva o lazer, o esporte e a cultura como
formas de integração social.

Fica demonstrado, pois, que é conveniente e oportuno declarar de
utilidade pública a Associação Comunitária de Muniz.

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

1.217/2003.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.235/2003

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Luiz Fernando Faria,
pretende seja declarada de utilidade pública a Fundação Cultural
Francisco de Paula Leopoldino Araújo - Chico Boticário, com sede no
Município de Rio Novo.

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, nos termos do art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Fundação Cultural Francisco de Paula Leopoldino Araújo - Chico

Boticário, entidade sem fins lucrativos, tem como finalidades manter o
funcionamento do arquivo do Museu Histórico do Município de Rio
Novo, levantando e conservando o acervo, e incentivar o estudo e a
pesquisa de fatos históricos, documentos, fotos, filmes, jornais,
revistas e objetos que se relacionem com a história local e com a
região circunvizinha.

E também objetivo da citada Fundação criar e manter uma biblioteca
destinada a pesquisas de interesse público relacionadas à criação e
ao desenvolvimento social e econômico do município.

Por isso julgamos oportuno que o estabelecimento seja declarado de
utilidade pública.

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

1.235/2003.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Leonídio Bouças, relator.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 178/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei n° 178/2003,
que resulta dodesarquivamento do Projeto de Lei n° 990/2000, dispõe
sobre alimentação escolar na rede estadual de ensino do Estado e dá
outras providências.

Nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, os Projetos de
Lei nos 100, 197 e 241/2003 foram anexados ao projeto em análise
por tratarem de matérias similares.

A proposição foi encaminhada inicialmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que perdeu prazo para a emissão de parecer.

A requerimento do Deputado Weliton Prado, o projeto foi
encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia, que também perdeu prazo para opinar sobre a matéria.

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

Fundamentação
A proposição em tela dispõe sobre os programas de alimentação

escolar gratuita aos alunos do ensino médio e os programas de
educação de jovens e adultos na rede estadual de ensino. Propõe, no
seu art. 1°, a consignação de recursos do orçamento para a execução
dos referidos programas e estabelece como parâmetro de definição do
montante de recursos destinados a esse fim o número de matrículas
apuradas na rede estadual de ensino.

O objetivo deste projeto de lei, segundo o autor, é destinar recursos
do orçamento estadual para o fornecimento de merenda escolar aos
alunos do ensino médio, atualmente excluídos dos programas da
União. Dessa forma, o referido projeto visa atender ao disposto na
Constituição do Estado, que prevê, no parágrafo único do art. 196,
que a gratuidade do ensino a cargo do Estado inclui a gratuidade de
todo o material escolar e da alimentação do educando, quando na
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escola.

A questão do ensino médio em Minas Gerais requer uma análise
atenta dos números, de forma a permitir o entendimento da matéria
numa perspectiva mais ampla. Dados da Secretaria da Educação
apontam que, do universo total de alunos do ensino médio
matriculados no Estado, 84,6% pertencem à rede estadual de ensino.
Esse número vem crescendo a cada ano, sendo que, nos últimos oito
anos, o número de alunos matriculados no ensino médio na rede
pública estadual cresceu 133%, alcançando, no ano de 2003, um total
de 796 mil alunos.

Por outro lado, a capacidade instalada na rede estadual de ensino é
insuficiente para atender à demanda crescente por vagas, o que
exigirá do Estado, caso persista com a meta de progressiva
universalização do ensino médio, a criação de 210 mil vagas nos
próximos quatro anos. Essa meta requer investimentos na ampliação
da capacidade instalada da rede pública de ensino e representa um
grande desafio para o poder público, em face das restrições
orçamentárias do Estado. Porém, o esforço para a universalização do
ensino médio visa atender ao disposto no art. 208, II, da Constituição
do Estado, segundo o qual o dever do Estado para com a educação
será efetivado mediante a garantia de progressiva universalização
desse nível de ensino.

E nesse contexto, portanto, que deve ser analisada a proposta de
alimentação escolar gratuita para os alunos do ensino médio a que se
refere o projeto em questão. O Estado já mantém, em parceria com a
União, programa de alimentação escolar destinado aos alunos de
creches e de classes da educação pré-escolar, do ensino fundamental
e da educação especial matriculados nos estabelecimentos de ensino
da rede pública estadual. Em relação ao ensino médio, porém, não há
destinação de recursos do orçamento para este fim, a despeito da
determinação prevista na Constituição do Estado de garantia de
gratuidade da alimentação do educando, quando na escola.

No entanto, em que pese ao inquestionável alcance social da
medida, a proposta implica despesa adicional para os cofres públicos
da ordem de R$34.000.000,00 ao ano, considerando-se 796 mil
alunos matriculados no ensino médio a um custo diário "per capita" de
alimentação escolar de R$ 0,13. Para tanto, é necessário que se
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apontem as fontes de financiamento de forma a atender ao
disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não foi abrangido
na proposta. Além disso, a proposição obriga o poder público a
fornecer alimentação escolar para os alunos do ensino médio quando
a meta do Estado ainda é a da universalização dessa modalidade de
ensino.

Por último, cabe salientar que o projeto em tela, na forma proposta,
encontra óbice de natureza jurídica, pois invade a esfera de
competência legislativa do Executivo ao tratar de matéria
orçamentária. O art. 66, III, "1", da Constituição do Estado, define os
orçamentos anuais como matéria privativa do Governador do Estado.

Os Projetos de Lei n
o
s 100, 197 e 24112003 foram anexados ao

projeto em análise por tratarem de matérias similares.
O Projeto de Lei n° 100/2003, do Deputado Célio Moreira, propõe

que o fornecimento de merenda escolar nas escolas públicas
estaduais não será interrompido nas férias. A legislação mineira já
dispõe de norma jurídica que trata dessa matéria. A Lei n° 1.181, de
1995, que dispõe sobre o programa de alimentação escolar da rede
pública estadual, determina, no seu art. 20 , inciso III, a manutenção da
distribuição de alimentos durante as férias escolares.

O Projeto de Lei n° 197/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
autoriza o Estado a criar incentivos à implementação de programa
municipal de alimentação escolar. Entendemos, porém, que não há
necessidade de autorização legislativa para a execução de programas
dessa natureza, pois são programas que se inserem no rol das
atividades próprias da administração direta do Executivo.

O Projeto de Lei n° 241/2003, do Deputado Paulo Piau, dispõe sobre
a inclusão do leite na merenda escolar e determina a promoção
institucional do produto. O objetivo do projeto, segundo a justificativa
do autor, é incentivar o consumo do leite pasteurizado, produzido local
ou regionalmente, nos programas sociais do Estado e dos municípios,
notadamente na merenda escolar.
A Resolução n° 35, de 2003, do Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação, estabelece, rio § 2° do seu art. 10,
que na elaboração do cardápio da alimentação escolar, sob a
responsabilidade dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,
devem ser respeitados os hábitos alimentares de cada localidade, sua
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vocação agrícola e a preferência por produtos básicos.

Em Minas Gerais, o leite já faz parte do cardápio da alimentação
escolar, sugerido pelo Conselho de Alimentação Escolar, atendendo
dessa forma ao disposto na referida resolução, razão pela qual não
acatamos a proposta.

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

178/2003.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - José Henrique -

Sebastião Helvécio - Doutor Viana - Chico Simões (voto contrário).
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°235/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Doutor Viana, tem por escopo
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de lngaí o imóvel que
especifica.

A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a
proposição e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete a este
órgão colegiado apreciá-la quanto à possível repercussão financeira
decorrente de sua aprovação, conforme estatuído no art. 102, VII, "d",
do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel de que trata a proposição constitui-se de terreno urbano

edificado, com área de 621m2, doado pelo Município de Ingaí ao
Estado em 1980. Atualmente no local funciona um posto de saúde,
administrado pela entidade doadora, em decorrência da implantação
da política de descentralização das ações de saúde.

Dessa forma, compreende-se que a pretendida alienação do imóvel
visa a regularizar a situação, de modo que o ente municipal esteja
desimpedido legalmente de investir recursos próprios para a gestão e
manutenção dessa unidade de atendimento.

Cabe esclarecer que a autorização legislativa constitui 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
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balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito
Federal, em especial no § 2 0 de seu art. 105, que prevê a necessidade
da referida autorização para a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Estado.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário nem acarretar repercussão na lei
orçamentária.

E relevante mencionar, finalmente, que o negócio jurídico a ser
realizado está revestido de garantias, uma vez que o projeto de lei em
causa prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado na
hipótese do não-atendimento do objetivo fixado.

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

235/2003 no 1° turno.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Mauro Lobo - Doutor Viana -

Sebastião Helvécio - José Henrique - Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 341/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Alberto Bejani, tem por objetivo
autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao
Município de Maripá de Minas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal com a Emenda n° i, que apresentou.

Dando prosseguimento à tramitação, compete agora a este órgão
colegiado emitir o seu parecer, atendo-se aos lindes estabelecidos no
art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel objeto da proposição constitui-se de um terreno situado no

Município de Maripá de Minas, com área de 10.200m2 e benfeitorias,
no qual funcionava a Escola Estadual de Contendas, situada na
localidade de mesmo nome. Com a transmissão de domínio, o ente
municipal pretende fazer assentamentos para pessoas de baixa
renda, o que satisfaz plenamente o requisito concernente ao interesse
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coletivo.

A autorização legislativa em causa 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, que estabelece que a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do
Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos, a matéria em questão não representa
despesas para o erário e não tem repercussão na lei orçamentária.
Embora a doação implique diminuição do ativo imobilizado do
Tesouro, isso não representa óbice à sua aprovação na Casa.

Por outro lado, o negócio jurídico a ser realizado com outro ente da
Federação está revestido de garantias, isto é, descumprida a causa
de finalidade, ocorrerá a reversão do imóvel, nos termos da Emenda
n° 1, ao patrimônio do Estado.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

341/2003 no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Doutor Viana - Sebastião

Helvécio - José Henrique - Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 359/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Bilac Pinto, o Projeto de Lei n° 35912003
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Cláudio área remanescente do imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, foi considerada jurídica, constitucional e legal
na forma do Substitutivo n° 1.

Dando prosseguimento à tramitação, compete agora a este órgão
colegiado emitir seu parecer, atendo-se aos lindes estabelecidos no
art. 102, Vil, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
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O imóvel a que se refere a proposição é representado por terreno

com área de 360m2 correspondente a um terreno e benfeitorias, na
qual se encontra instalado um posto de saúde, para que o município
possa construir uma sede para o Clube das Mães do Distrito de
Monsenhor João Alexandre, além de zelar pela manutenção da
unidade de saúde.

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. O § 2 0 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 de despesa nem incremento de receita nas contas públicas,
não causando, portanto, impacto no orçamento do Estado. Assim,
embora o negócio em causa represente uma redução do ativo
permanente do balanço patrimonial do Estado, não encontramos óbice
financeiro-orçamentário ao projeto de lei que o formaliza.

Importante mencionar, finalmente, que o negócio jurídico a ser
realizado está revestido de garantias, uma vez que o projeto de lei em
causa prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado na
hipótese do não-atendimento do objetivo fixado, conforme disposto no
art. 2°.

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

359/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Mauro Lobo, Presidente - Chico Simões, relator - Doutor Viana -

Sebastião Helvécio - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°360/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto de lei em tela visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita de
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Caldas o imóvel que especifica.

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade,
com a Emenda n° 1. Cabe agora a esta Comissão analisá-la no
âmbito de sua competência, conforme o disposto no art. 102, VII, "d",
do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição sob comento de dar autorização legislativa ao

Poder Executivo para que possa transferir o domínio de bem imóvel
público ao patrimônio do Município de Santa Rita de Caldas,
autorização essa determinada por preceitos de natureza constitucional
e administrativa, especialmente pelo § 2 0 do art. 105 da 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.

De acordo com os termos do projeto de lei, o bem a que se refere é
constituído por terreno com área de 12.321m 2 e está localizado no
Distrito de São Bento de Caldas, no referido município. Com a
transmissão de domínio, o ente municipal pretende desenvolver
política habitacional em que serão beneficiadas famílias de baixa
renda.

Com relação aos aspectos financeiro e orçamentário, devemos
ponderar que a proposta contida no projeto de lei em exame não
ocasiona aumento de despesa nem incremento de receita nas contas
públicas, não causando impacto no orçamento estadual. Embora o
negócio jurídico proposto represente uma redução no ativo
permanente do balanço patrimonial do Estado, salientamos que as
alienações em forma de doação não necessitam de previsão na lei
orçamentária.

Não encontramos, portanto, óbice do ponto de vista financeiro e
orçamentário à aprovação do projeto.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

360/2003 no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Mauro Lobo, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - José
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Henrique - Doutor Viana,

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°378/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Ermano Batista, a proposição em apreço

origina-se do Projeto de Lei n° 353/99, desarquivado a requerimento
do seu autor, e tem por objetivo isentar das taxas de inscrição nos
processos seletivos das universidades estaduais os alunos egressos
da rede pública.

Publicada, foi a matéria enviada, preliminarmente, à Comissão de
Constituição e Justiça, que opinou por sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou. Em seguida, a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo
apresentado pela Comissão anterior.

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer.
Fundamentação

A proposição em tela estabelece que fica isento do pagamento da
taxa de inscrição no processo de seleção para ingresso nos cursos
superiores das universidades mantidas pelo poder público estadual o
aluno que tenha cursado o ensino médio em estabelecimento da rede
pública estadual ou municipal.

Atualmente, o Estado mantém duas entidades de ensino superior: a
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e a Universidade
Estadual de Montes Claros - UNIMONTES. Analisando a lei
orçamentária aprovada para o exercício de 2004, verificamos uma
previsão de receita total para a UEMG no valor de R$14.245.745,00.
Desse montante, apenas 2% são oriundos de recursos diretamente
arrecadados pela entidade, referentes a serviços educacionais e
outros serviços administrativos. No caso da UNIMONTES, do total de
receita prevista de R$48.833.581,00, somente 1% representa recursos
diretamente arrecadados pela instituição, nos quais estaria incluída a
taxa de inscrição no concurso vestibular.

No tocante ao aspecto financeiro, o projeto em pauta implicará perda
de receita, mas os benefícios sociais que advirão da medida nele
contida compensarão a inexpressiva redução pela isenção da taxa de
inscrição em processo seletivo.
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Visando a aperfeiçoar o projeto, a Comissão de Constituição e

Justiça aprovou o Substitutivo n° 1, estendendo o benefício da isenção
da taxa de inscrição nos concursos vestibulares promovidos pelas
entidades de ensino superior mantidas pelo Estado a todos os
candidatos que pertençam a família cuja renda "per capita" não
exceda 80% do salário mínimo, independentemente do fato de o
candidato ter cursado o ensino médio em escola pública ou privada.

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

378/2003, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de março de 2003.
Mauro Lobo, Presidente - José Henrique, relator - Chico Simões

(voto contrário) - Sebastião Helvécio - Doutor Viana - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 431/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, tem
por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Poço
Fundo o imóvel que especifica.

A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a
proposição e conclui por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete a este
órgão colegiado apreciar o projeto quanto a possível repercussão
financeira decorrente de sua aprovação, conforme estatuído no art.
102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel objeto da proposição compõe-se de terreno urbano, com

área aproximada de 12.480m 2, e benfeitorias, onde atualmente
funciona a Escola Municipal do Barreiro.

Tendo em vista que a responsabilidade da gestão e da conservação
da unidade ali instalada é do município, há a necessidade de se
formalizar a transferência de domínio do imóvel para que o ente
municipal possa exercer o seu "munus".

Cabe esclarecer que a autorização legislativa constitui exigência
contida na Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais
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de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,
em especial no § 2 0 de seu art. 105, que prevê a necessidade da
referida autorização para a movimentação dos valores pertencentes
ao ativo permanente do Estado.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário nem acarretar repercussão na lei
orçamentária.

E relevante mencionar, finalmente, que o negócio jurídico a ser
realizado está revestido de garantias, uma vez que o projeto de lei em
causa prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado na
hipótese do não-atendimento do objetivo fixado.

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

431/2003 no 1° turno.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Mauro Lobo, Presidente e relator - Sebastião Helvécio - José

Henrique - Doutor Viana - Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°438/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, a proposição em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Indianópolis o imóvel que especifica.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não vislumbrou óbice constitucional ou
legal à sua tramitação, tal como apresentada, 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
O imóvel de que trata o projeto de lei constitui-se de terreno urbano

com área de 10.506,25m2, localizado no. Município de Indianápolis e
doado ao Estado em 1949 com o fim de se construir uma unidade
escolar. Contudo, o instrumento de transferência de titularidade não
imputava ao agente donatário a obrigação de dar tal finalidade ao bem
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público, razão pela qual a pretendida alienação ajusta-se à
modalidade de doação e, por esse motivo, deve ser autorizada
legalmente por este Poder.

Com o advento da política de municipalização do ensino público em
nosso Estado, e demonstrado o desinteresse da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão de utilizar-se do imóvel, nada mais justo
seja este transferido ao domínio municipal.

Isso posto, cabe tecer as considerações formuladas a seguir.
A autorização legislativa, no caso analisado, decorre da exigência

consubstanciada na Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que, ao estatuir
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do
Distrito Federal, estabelece, no § 20 do art. 105, que a movimentação
dos valores componentes do ativo permanente do Tesouro só pode
ser realizada com a referida autorização.

O negócio jurídico a que alude o projeto não acarreta despesas para
os cofres públicos, nem causa impacto na lei orçamentária. As
alienações de bens imóveis por doação, devidamente autorizadas por
este parlamento, não necessitam ser incluídas na lei orçamentária.
Representam somente uma mudança no ativo permanente do balanço
patrimonial do Estado.

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

438/2003, no 1° turno, na forma original.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Mauro Lobo, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique -

Sebastião Helvécio - Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 689/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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 utilização de produtos fitoterápicos.

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

A seguir, foi a proposição examinada pela Comissão de Saúde, que
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opinou por sua aprovação, na forma do Substitutivo n° 2, de sua
autoria.

Vem, agora, a esta Comissão para receber parecer, na forma
regimental.

Fundamentação
O objetivo do projeto em tela é incentivar a utilização de

medicamentos fitoterápicos para o tratamento de doenças pela rede
pública, por meio do estímulo à pesquisa, preparação e utilização
desses produtos. Somado a este objetivo há o intuito de se fortalecer
o cultivo de plantas que sirvam como matéria-prima para a elaboração
de remédios, pelo cultivo de hortas comunitárias, especialmente nas
regiões dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas,
contribuindo para a economia das famílias de pequena renda dessas
regiões tão carentes.

O consumo de produtos fitoterápicos vem crescendo muito em
nossa sociedade, significando o resgate de tradições antigas, o
redescobrimento de tradições culturais, a busca de terapias mais
próximas e em sintonia com a natureza. Tal prática tem resultado em
avanços de pesquisas científicas que confirmam o poder de cura de
um número crescente de plantas. Há, neste processo, um outro fator
positivo, que são os baixos custos de tais medicamentos, comparados
aos da indústria farmacêutica. Tal processo é observado não somente
em nosso País, mas em todo o mundo, onde se observa a expansão
crescente dos medicamentos feitos a partir de princípios ativos
extraídos de espécies vegetais. Há hoje uma preocupação grande
com a exploração desenfreada da nossa flora por parte de instituições
estrangeiras, que vêm reclamando e, infelizmente, obtendo a
propriedade industrial ou reserva de mercado sobre tais produtos,
nativos em nosso território.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou ao projeto o
Substitutivo n° 1, em vista da Lei n° 12.687, de 1°/12197, que dispõe
sobre a política estadual de incentivo à pesquisa e à preparação de
produtos fitoterápicos. Acrescentou, então, à lei vigente os dispositivos
extras contidos no projeto.

A Comissão de Saúde houve por bem convidar para debater o
projeto representantes dos órgãos públicos do Estado envolvidos com
a atividade. Em virtude das considerações e documentos
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apresentados, entendeu que a proposição deveria ser ampliada,
contemplando as sugestões recebidas, razão pela qual apresentou o
Substitutivo n° 2, que amplia o Substitutivo n° 1, em termos de ações.

Concordamos com as contribuições apresentadas no Substitutivo n°
2, com uma ressalva relativa ao aspecto financeiro e orçamentário. O
art. 30 desses substitutivo, que altera a redação do art. 8° da Lei n°
12.687, de 1 0/1/97, dispõe que "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 um décimo por cento no valor de
cada conta de água da empresa concessionária estadual".

O Poder Legislativo não tem poder de decisão sobre a aplicação de
recursos de empresas públicas. Os recursos arrecadados pela
concessionária de serviços de abastecimento de água são aplicados
conforme decisão da empresa. O Estado, mesmo sendo sócio
majoritário, é uma entidade ou personalidade distinta, que não possui
autonomia para intervir nas decisões de investimento de uma empresa
pública. Ademais, se tal fato ocorresse, como a prestadora poderia
exercer seus serviços de maneira eficiente?

Para corrigir esse aspecto, apresentamos a Emenda n° 1 ao
Substitutivo n° 2, apresentado pela Comissão de Saúde.

Dessa forma, acreditamos que não haverá no projeto óbices
financeiros e orçamentários à sua aprovação.

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

689/2003 na forma do Substitutivo n° 2, apresentado pela Comissão
de Saúde, com as Emendas n os 1 e 2, a seguir apresentadas, e pela
rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 80 da Lei n°12.687, de 1 011197, a que se refere o art. 31

do Substitutivo n°2, a seguinte redação:
"Art. 30 - .........
Art. 80 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à

conta de recursos orçamentários dos órgãos estaduais envolvidos e
de recursos advindos do Sistema único de Saúde - SUS.,,.

EMENDA N°2
Substitua-se, no art. 20 da Lei n° 12.687, de 1 1 de janeiro de 1997, a

Wk
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que se refere o art. l°do Substitutivo n°2, a expressão "inclusive o
previsto na Lei n° 14.870/2003" por "inclusive o previsto nas Leis nos
14.868 e 14.870, de 16 de dezembro de 2003,

Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Mauro Lobo, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico Simões

- José Henrique - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°847/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado João Bittar,o Projeto de Lei n° 847/2003
estabelece, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS -, a
obrigatoriedade de implantação de postos avançados de registro em
maternidades do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 1, "d", do Regimento Interno, a
matéria vem a esta Comissão para receber parecer sobre o mérito.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem como objetivo facilitar o registro civil

dos recém-nascidos, que passará a ser feito antes de sua alta
hospitalar. Para tanto, obriga as maternidades da rede do SUS no
Estado a implantar, em parceria com cartórios de registro civil, postos
avançados para prestação desse serviço. A autorização desse serviço
deverá ser efetuada pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado,
cumprindo-se os termos estabelecidos pelo Programa de Saúde da
Criança, do Ministério da Saúde.

Os registros públicos são regulados pela Lei Federal n° 6.015, de
1973, que dispõe sobre sua escrituração, ordem, publicidade,
conservação e responsabilidade, e pela Lei Federal n° 8.935, de 1994,
que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre
serviços notariais e de registro (Lei dos Cartórios).

O art. 30 da citada Lei n° 6.015, após alteração, pela Lei Federal n°
9.534, de 1997, em virtude do disposto no art. 5°, LXXVI, da
Constituição da República, determina que "não serão cobrados
emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito,
bem como pela primeira certidão respectiva".

Em razão desse dispositivo, o Ministério da Saúde, dentro do
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Programa de Saúde da Criança, criou o Projeto Registro de
Nascimento, com o objetivo de estabelecer parcerias entre os
hospitais e os cartórios de registro civil para a implantação de posto
avançado de registro nas maternidades da rede do SUS, com
autorização da Corregedoria-Geral de Justiça, uma vez que as
serventias extrajudiciais, por força constitucional, estão vinculadas ao
Poder Judiciário. Para viabilizar tal intento, o Ministério celebrou
protocolo de intenções com a Associação dos Notários e
Registradores do Brasil - ANOREG-BR.

O "site" do Ministério da Saúde informa os objetivos e as estratégias
do referido Projeto e orienta a implantação dos postos avançados. A
maternidade deverá, por meio de sua presidência, encaminhar
expediente ao Juiz de Direito da Comarca solicitando gestões de
autorização junto ao Corregedor do Estado para a implantação do
posto e providenciar local adequado para a execução do serviço.

Assim sendo, a parceria a ser estabelecida não necessita de lei para
ser implementada, podendo produzir resultados mediante ato de
gestão administrativa do Poder Executivo ou simples ofício enviado ao
Juiz de Direito pela maternidade interessada, solicitando a designação
de pessoa capacitada do cartório já existente para prestação de
serviço em suas dependências.

Ademais, o acordo entre as partes envolvidas deve respeitar a
situação tática de cada localidade, de acordo com a disponibilidade de
recursos humanos e materiais. Uma lei impondo condições iguais a
maternidades e cartórios de diferentes regiões do Estado pode não
corresponder à realidade, tornando-se inócua.

Assim, por ser desnecessário ao cumprimento dos termos
estabelecidos pelo Programa de Saúde da Criança, o projeto em tela
não deve prosperar nesta Casa.

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

847/2003.
Sala das Comissões, 9 de março de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Fábio

Avelar - Biel Rocha.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.130/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em pauta
dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de gabinete sanitário em
ônibus intermunicipal de passageiros.

Preliminarmente, foi a proposição distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou.

Agora, em virtude de requerimento do Deputado Doutor Viana, vem
a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos
regimentais, uma vez que a Comissão de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas perdeu prazo para emitir parecer.

Fundamentação
O projeto pretende instalar gabinete sanitário nos ônibus cujo

percurso seja superior a 80km, independentemente da categoria em
que estes se enquadrem.

A Comissão de Constituição e Justiça, em minucioso e acurado
parecer, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
projeto, fazendo, contudo, as seguintes observações: "Qualquer nova
obrigação legal que aumente os encargos do contratado impõe que
seja recomposta a equação econômico-financeira do contrato.

Finalmente, a proposição fixa o prazo de 90 dias para que o
Executivo estabeleça regras acessórias sobre a implantação dos
banheiros nos coletivos intermunicipais. E preciso definir, entre outras
coisas, a fonte de custeio das despesas adicionais ao contrato, a
exemplo da previsão de fontes alternativas de receita ou da majoração
paulatina do valor das tarifas".

Tais fatores não poderão passar desapercebidos por esta Comissão,
que tem por competência apreciar o mérito do projeto, notadamente
os reflexos para o serviço e para o usuário.

Portanto, há uma certeza: a proposição gerará um ônus, que,
inevitavelmente, redundará na majoração do valor das tarifas.

Por meio de pesquisas realizadas informalmente, foi constatado que
o preço médio para instalação dos sanitários nos ônibus gira em torno
de R$20.000,00 por veículo, e a adaptação exige a retirada de quatro
poltronas.

São, pois, dois gravames para o custo do serviço: aumento
significativo do valor das tarifas e redução do número de lugares.

rÃ,
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Por outro lado, não pode ser olvidado que em Minas Gerais já

existem, à disposição dos usuários do transporte coletivo
intermunicipal, ônibus equipados com gabinete sanitário.

Com a devida vênia, em que pese à nobre preocupação do ilustre
Deputado, deve ser sopesado que a iniciativa impõe a rigidez de uma
lei em matéria já disciplinada pelo Executivo, por meio da autarquia
responsável pela gestão do serviço, que é o DER-MG.

Destarte, atualmente, o DER-MO tem a discricionariedade de
avaliar, caso a caso, qual a melhor forma de atender ao usuário, que,
em contrapartida, pode escolher entre um serviço convencional, mais
acessível, e um serviço diferenciado.

Logo, quando esforços são envidados para proporcionar ao cidadão
serviços públicos a preços os mais módicos possíveis, revela-se
desaconselhável a aprovação do projeto, na medida em que limita a
atuação da administração e impõe despesa para o usuário.

Por derradeiro, esclareça-se que, ao contrário da justificação, ainda
que os ônibus sejam dotados de sanitário, não haverá diminuição do
tempo de percurso, uma vez que as paradas, cujos intervalos
máximos são de três horas (art. 39 do Decreto n° 32.656, de 1991),
são indispensáveis para descanso e alimentação do motorista e do
passageiro.

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

1.130/2003.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Mauro Lobo, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique -

Sebastião Helvécio (voto contrário) - Chico Simões (voto contrário).
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.199/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Belo
Horizonte os imóveis que especifica.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice jurídico, constitucional
ou legal à sua tramitação. Agora, vem a matéria a este órgão
colegiado a fim de ser apreciada quanto à possível repercussão
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financeira de sua aprovação, nos termos do disposto no art. 102,
VII, "cl", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os imóveis a que se refere o projeto são dois terrenos urbanos com

áreas de 5.205,65m2 e 1.079,83M2, onde se encontram instalados,
respectivamente, a Escola Municipal Pedro Nava e o Posto Municipal
de Saúde Pilar.

A pretendida transferência de domínio dos imóveis é necessária à
regularização de uma situação de fato, uma vez que à Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte cabe a responsabilidade de arcar com as
despesas de manutenção e conservação dos referidos
estabelecimentos.

A autorização legislativa, "in casu", decorre de exigência fixada na
Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que, ao estatuir normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentas e
balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,
estabelece, no § 20 do art. 105, que a movimentação dos valores
componentes do ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.

O negócio jurídico a que alude o projeto não acarreta despesas para
os cofres públicos nem causa impacto na lei orçamentária. As
alienações de bens imóveis por doação, devidamente autorizadas por
este parlamento, não necessitam ser incluídas na lei orçamentária.
Representam somente uma mudança no ativo permanente do balanço
patrimonial do Estado.

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

1.199/2003 no 1° turno.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Mauro Lobo, Presidente - Chico Simões, relator - José Henrique -

Doutor Viana - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.222/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Governador do Estado é autor do projeto de lei em exame, que
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Grupiara o
imóvel que especifica.
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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 Grupiara imóvel constituído de terreno com área de
375m2, onde funciona hoje um posto de saúde. Sendo do município a
responsabilidade de gestão da unidade de saúde ali situada, o Estado
pretende transferir-lhe o domínio do bem para que o ente federativo
local possa melhor administrá-lo e conservá-lo.

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 § 2 0 de
seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não 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
não-atendimento do objetivo fixado.

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

1.222/2003 no 1° turno.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Mauro Lobo, Presidente - José Henrique, relator - Doutor Viana -

Sebastião Helvécio - Chico Simões.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°916/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o Projeto de Lei n°
916/2003 tem por objetivo alterar dispositivo da Lei n° 12.081, de
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12/1/96, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Santana do Manhuaçu o imóvel que especifica.

Após aprovação da matéria no 1° turno, na forma do Substitutivo n°
1, da Comissão de Constituição e Justiça, cabe agora a esta
Comissão apreciá-la quanto aos aspectos financeiros e
orçamentários, no 2 0 turno, conforme dispõe o art. 102, VII, "d", do
Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
Reiteramos o parecer exarado por esta Comissão quando da

tramitação da matéria no 1° turno. Entendemos que a obrigatoriedade
da autorização legislativa é decorrente do disposto no art. 18 da
Constituição do Estado; no § 1° do art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de
1993; e no § 20 da Lei Federal n°4.320, de 17/3/64.

Com relação aos aspectos orçamentários e financeiros mais
específicos, devemos observar que a proposta contida no projeto de
lei não ocasiona aumento de despesa nem incremento de receita nas
contas públicas, não causando, portanto, impacto no orçamento
estadual. Embora o negócio em causa represente uma redução do
ativo permanente do balanço patrimonial do Estado, não encontramos
óbice financeiro-orçamentário à sua efetivação.

Ressaltamos, ainda, que a nova destinação que se pretende dar ao
imóvel está de acordo com o interesse da população, pois há
necessidade da implantação de uma unidade de saúde no local.

Não havendo, portanto, interesse por parte do município em reverter
o referido imóvel ao patrimônio do doador nem realizar ali a obra
anteriormente pretendida, faz-se necessária a alteração da cláusula
original, viabilizada dessa forma a nova finalidade, mais adequada ao
interesse público.

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

916/2003, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Mauro Lobo - Chico Simões -

Doutor Viana - Sebastião Helvécio - José Henrique.
Redação do Vencido no 1° Turno
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PROJETO DE LEI N°916/2003

Altera a Lei n° 12.081, de 12 de janeiro de 1996, que autoriza o
Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de
Santana do Manhuaçu.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O parágrafo único do art.. 1° da Lei n° 12.081, de 12 de

janeiro de 1996, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica ao Município de Santana do Manhuaçu, passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 1°-....
Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à

construção de unidade de saúde.".
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 27312003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 27312003, de autoria do Deputado Paulo Piau,
que institui a política estadual de apoio ao cooperativismo, foi
aprovado no 20 turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1°
turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 273/2003
Dispõe sobre a política estadual de apoio ao cooperativismo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPITULO 1
Da Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo

Art. 1 0 - Fica instituída a política estadual de apoio ao
cooperativismo, que consiste no conjunto de diretrizes e regras
voltadas para o incentivo à atividade cooperativista e ao seu
desenvolvimento no Estado.

Art. 20 - Para efetivar a política a que se refere o art. 1°, compete ao
poder público estadual:

- criar instrumentos e mecanismos que estimulem o contínuo
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crescimento da atividade cooperativista;

II - prestar assistência educativa e técnica às cooperativas sediadas
no Estado;

III - estabelecer incentivos financeiros para a criação e o
desenvolvimento do sistema cooperativo;

IV - facilitar o contato das cooperativas entre si e com seus
parceiros.

Art. 30 - As escolas de ensino médio integrantes do sistema estadual
de ensino incluirão em seus currículos conteúdos e atividades
relativos ao cooperativismo.

Parágrafo único - Os conteúdos de que trata o 'caput" deste artigo
abrangerão informações sobre o funcionamento, a filosofia, a gerência
e a operacionalização do cooperativismo.

CAPITULO II
Das Sociedades Cooperativas

Art. 40 - E considerada sociedade cooperativa, para os efeitos desta
lei, a devidamente registrada nos órgãos públicos e entidades
previstos na legislação federal pertinente e na Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais - JUCEMG.

§ 10 - A JUCEMG exigirá, por ocasião do registro de cooperativa, o
pré-certificado de registro emitido pelo Sindicato e Organização das
Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG.

§ 20 - A JUCEMG adotará regime simplificado para registro de
cooperativa e dispensará documentos considerados inoportunos ou
desnecessários.
§ 30 - A JUCEMG observará, quando do registro, se o ato

constitutivo da cooperativa atende ao disposto nos arts. 4 0 , 15, 16 e
21 da Lei Federal n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

Art. 50 - o estatuto da sociedade cooperativa atenderá aos seguintes
preceitos:

- adesão voluntária, sem limitação ao número de associados, salvo
no caso de impossibilidade técnica de prestação de serviços;

II - variabilidade do capital social representado por quotas-partes;
III - limitação do número de quotas-partes do capital para cada

associado, facultado o estabelecimento de critérios de
proporcionalidade, se assim for considerado mais adequado para o
cumprimento dos objetivos sociais;
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IV - incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros,

estranhos à sociedade;
V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais,

federações e confederações de cooperativas, com exceção das que
exerçam atividade de crédito, optar pelo critério da proporcionalidade;

VI - quórum para funcionamento e deliberação da assembléia geral
baseado no número de associados, e não no capital;

VII - retorno das sobras líquidas do exercício proporcionalmente às
operações realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário
da assembléia geral;

VIII - indivisibilidade dos fundos de reserva e de assistência técnica
educacional e social;

IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social;
X - prestação de assistência aos associados e, mediante previsão

estatutária, aos empregados da cooperativa;
Xl - limitação da área de admissão de associados às possibilidades

de reunião, controle, operações e prestação de serviços.
Art. 60 - O estatuto da sociedade cooperativa, além de atender ao

disposto no art. 5° desta lei, deverá estabelecer:
- a denominação, a sede, o prazo de duração, a área de ação e o

objeto da sociedade, bem como a fixação do seu exercício social e da
data de seu balanço geral;

II - os direitos e deveres dos associados, a natureza de suas
responsabilidades e as condições para sua admissão, demissão,
eliminação e exclusão, bem como as normas para sua representação
nas assembléias gerais;

III - o capital mínimo, o valor da quota-parte, a quantidade mínima de
quotas-partes para subscrição por associado, o modo de
integralização da quota-parte e as condições para sua retirada em
caso de demissão, eliminação ou exclusão de associado;

IV - a forma de devolução de sobras registradas aos associados ou
de rateio de perdas por insuficiência de contribuição, para cobertura
de despesas da sociedade;

V - a forma de administração e fiscalização da sociedade, a
definição de seus órgãos e respectivas atribuições e normas de
funcionamento e a representação ativa e passiva da sociedade em
juízo ou fora dele, bem como o prazo do mandato e o processo de
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substituição de seus administradores e conselheiros fiscais;

VI - as formalidades de convocação das assembléias gerais e o
quórum requerido para sua instalação e para a validade das
deliberações, vedado o direito de voto aos que nelas tiverem interesse
particular, sem prejuízo da participação nos debates;

VII - os casos de dissolução voluntária da sociedade;
VIII - o modo e o processo de alienação ou oneração de bem imóvel

da sociedade;
IX - o modo de reformar do estatuto;
X - o número mínimo de associados;
XI - a obrigatoriedade de registro na OCEMG como condição para

seu funcionamento.
Art. 70 - Entre os dez vogais e respectivos suplentes da JUCEMG

designados a partir das listas tríplices a que se refere o inciso 1 do art.
12 da Lei Federal n° 8.934, de 18 de novembro de 1994, em
consonância com o Decreto n° 22.753, de 9 de março de 1983, um
recairá em nome indicado pela OCEMG, por meio da décima lista
tríplice a ser encaminhada ao Governador do Estado.

Art. 80 - E obrigatório o registro de cooperativa nos órgãos tributários
estaduais, com a emissão da respectiva inscrição.

Parágrafo único - Excetua-se do disposto no "caput" deste artigo a
cooperativa que não se sujeita ao recolhimento do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS.

CAPITULO III
Dos Objetivos

Art. 90 - Os objetivos das cooperativas são os definidos em seus
respectivos estatutos, que deverão utilizar o termo "cooperativa",
observada a legislação federal pertinente.

CAPITULO IV
Dos Estímulos Creditícios

Art. 10 - O Poder Executivo adotará mecanismos de incentivo
financeiro às cooperativas, para viabilizar a criação, a manutenção e o
desenvolvimento do sistema cooperativo no Estado.

Art. 11 - O Estado estudará mecanismos para a instituição do Fundo
de Apoio ao Cooperativismo do Estado de Minas Gerais -
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FUNDECOOP-MG -, destinado a:

- captar recursos orçamentários e extra-orçamentários oriundos de
instituição governamental, não governamental ou de pessoa física
com objetivo de desenvolver o cooperativismo;

II - financiar atividades de capacitação, estudos, pesquisas,
publicações, bem como programas de assistência técnica e
informação, com o fim de melhorar a gestão do sistema cooperativista;

III - fomentar projetos de desenvolvimento sustentável do
cooperativismo.

CAPITULO V
Do Sistema Tributário

Art. 12 - O Estado definirá medidas visando a isentar do pagamento
de tributos operações realizadas entre cooperativas.

Art. 13 - Os órgãos fazendários estaduais adotarão escrituração
simplificada para as cooperativas;

CAPITULO VI
Do Conselho Estadual do Cooperativismo - CECOOP

Art. 14 - O Estado providenciará a criação do Conselho Estadual do
Cooperativismo - CECOOP -, a ser composto, de forma paritária, por
representantes do Governo e da OCEMG.

§ 1° - Terá assento no Conselho a que se refere o "caput" deste
artigo um representante da Assembléia Legislativa, devendo a
indicação recair sobre parlamentar integrante da Frente Parlamentar
do Cooperativismo de Minas Gerais - FRENCOOP-MG.

§ 20 - Dentre os representantes indicados pela OCEMG, será
assegurada tanto quanto possível a representação dos diferentes
ramos cooperativistas, desde que estes estejam estruturados em
centrais, federações ou confederações e desde que estejam
registrados no sistema OCB - Organização das Cooperativas
Brasileiras.

§ 30 - O CECOOP ficará vinculado à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE.

§ 40 - o CECOOP terá uma secretaria executiva, à qual competirão
as ações operacionais do Conselho e o fornecimento das informações
necessárias às suas deliberações, a ser exercida pela Diretoria de
Associativismo e Cooperativismo da SEDESE.

Art. 15 - 0 CECOOP definirá as políticas públicas a serem adotadas
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pelo Estado para o desenvolvimento das cooperativas e terá como
competência:

- coordenar as políticas de apoio ao cooperativismo;
II - acompanhar a elaboração da proposta orçamentária do Estado

para o cooperativismo;
III - estabelecer as diretrizes e os programas de alocação de

recursos do FUNDECOOP-MG;
IV - fiscalizar a aplicação dos recursos do FUNDECOOP-MG;
V - elaborar o seu regimento interno e suas normas de atuação;
VI - apreciar os projetos apresentados pelas cooperativas e suas

entidades representativas destinados a obter recursos do
FUNDECOOP-MG, bem como exigir eventuais contrapartidas;

VII - celebrar convênio com entidade pública ou privada para a
execução de projetos de apoio ao desenvolvimento do sistema
cooperativista.

Art. 16 - As deliberações do CECOOP serão tomadas em forma de
resolução, por decisão da maioria absoluta de seus membros.

Parágrafo único - Os membros do Conselho não receberão qualquer
tipo de remuneração, bonificação ou vantagem e sua participação
será considerada função pública relevante.

CAPITULO VII
Das Disposições Finais

Art. 17 - A sociedade cooperativa poderá habilitar-se em processo
lícitatório promovido por órgão ou entidade da Administração direta ou
indireta do Estado em igualdade de condições com os demais
licitantes, desde que apresente certificado de registro na OCEMG ou
em outra organização de cooperativas estadual, conforme previsto na
Lei Federal n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

Art. 18 - A sociedade cooperativa que, após a sua constituição,
descumprir os requisitos necessários para o registro a que se refere o
§ 30 do art. 40 desta lei terá seu registro cancelado e perderá os
estímulos creditícios e isenções tributárias.

Parágrafo único - Para efeito do disposto no "caput" deste artigo, o
CECOOP terá a função de fiscalização de ofício ou motivada por
solicitação ou denúncia.

Art. 19 - O poder público, por intermédio da administração
fazendária, em cumprimento ao disposto na Emenda à Constituição
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do Estado n° 53, de 12 de dezembro de 2002, envidará esforços
para autorizar cooperativa de crédito, mediante a celebração de
contrato que assegure a justa remuneração por serviços prestados, a
realizar a arrecadação de impostos, taxas, contribuições e demais
receitas de órgão ou entidade integrante da Administração Pública
Estadual.

Art. 20 - O poder público, na forma de legislação específica, criará
condições que possibilitem a servidor público ativo ou inativo e a
pensionista receber remuneração, provento ou pensão por meio de
cooperativa de crédito.

Art. 21 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias contados da data de sua publicação.

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 23 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Biel Rocha, relator - Neider Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.197/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°1.197/2003, de autoria do Deputado Mauro Lobo,

que declara de utilidade pública a Associação Nacional de Assistência
Judiciária Rede 505 Racismo, 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° 1.19712003
Declara de utilidade pública a Associação Nacional de Assistência

Judiciária Rede 505 Racismo, 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 Nacional

de Assistência Judiciária Rede SOS Racismo, com sede no Município
de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de março de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Laudelino

Augusto.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NOS  E 7 AO PROJETO DE LEI

N° 77912003
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto em epígrafe

dispõe sobre o acondicionamento de mercadorias no comércio
varejista e dá outras providências.

A matéria foi examinada por esta Comissão, que opinou por sua
aprovação com as Emendas n os 1 a 5, que apresentou.

Em seguida, o projeto foi analisado pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que opinou por sua aprovação com as
emendas propostas pela Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte.

Durante a discussão no 1 0 turno, em Plenário, foram apresentadas
as Emendas n

o
s 6 e 7, que vêm a esta Comissão para receber

parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

As Emendas n
o
s 6 e 7, do Deputado Olinto Godinho, têm o objetivo

de promover profundas alterações na proposta originária, que consiste
na obrigatoriedade de o comércio varejista fornecer aos
consumidores, para acondicionamento da mercadoria adquirida,
sacolas de material reciclável e biodegradável.

Na medida em que a Emenda n° 6 propõe a supressão dos
dispositivos constantes dos arts. 4 0 , 50 e 70 do projeto, extingue-se a
possibilidade de penalizar o fornecedor que descumprir a obrigação
constante do projeto, o que viria a ocorrer por meio da fiscalização e
do controle das atividades pelo competente órgão ambiental.

A Emenda n°7, por seu turno, ao conferir nova redação ao art. l' do
projeto, concede ao fornecedor a opção de utilizar ou não a
embalagem reciclável ou biodegradável, retirando, pois, a força
imperativa da proposta.

Uma das características precípuas da lei consiste exatamente na
sua força cogente. E bastante comum, portanto, a própria norma
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adotar os mecanismos que proporcionem a possibilidade da
imposição dos comandos nela insculpidos, para a obediência de
todos.

Entendemos que as mencionadas alterações são incompatíveis com
os interesses dos consumidores e também dos órgãos ambientais que
há tempos lutam para retirar do mercado as embalagens plásticas,
exatamente em face de seu potencial poluidor, em razão do tempo
necessário para sua degradação.

Lembre-se, por oportuno, a compatibilidade existente entre a defesa
do meio ambiente e a preservação da saúde e da segurança do
consumidor.

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ao dispor sobre a
Política Nacional das Relações de Consumo, estabelece como
objetivo precípuo dos entes governamentais não apenas o
atendimento às necessidades básicas do consumidor, mas também a
proteção de sua saúde e a melhoria de sua qualidade de vida.

O projeto em análise, na forma como foi avaliado anteriormente por
esta Comissão, está plenamente compatível com a política norteadora
das relações de consumo e também com a política ambiental
implementada pelo Governo do Estado, o que nos leva a opinar pela
rejeição das emendas em análise.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição das Emendas n°s 6 e 7.
Sala das Comissões, 9 de março de 2004.
Antônio Júlio, Presidente - Lúcia Pacífico, relatora - Roberto

Carvalho.
PARECER SOBRE A EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N°

842/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Divinópolis o imóvel que menciona.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça apreciou a
matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade tal como apresentada; em seguida, esta Comissão
manifestou-se pela sua aprovação, também na sua forma original.
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Em Plenário, no decorrer da discussão, foi apresentada ao

projeto a Emenda n° 1, por iniciativa do Deputado Paulo César, a qual,
nos termos do § 2 0 do art. 188 do Regimento Interno, foi encaminhada
com o projeto a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A proposição visa obter a necessária autorização legislativa para

que o Poder Executivo possa doar ao Município de Divinópolis terreno
urbano com área de 4.185,58m 2, no qual, segundo o parágrafo único
do art. 1°, deverá ser construída uma escola municipal.

No resguardo do interesse público, o art. 2 0 do projeto prevê a
reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, decorrido certo prazo,
o agente donatário não fizer dele o uso previsto no artigo anterior.

Quanto ao exame que ora nos cabe efetuar, esclarecemos que a
Emenda n° 1 pretende que ao bem seja dada destinação diversa, a
saber, a construção de área de lazer.

A justificativa para essa mudança reside, por um lado, no fato de
que o município já construiu uma escola em outro terreno e, por isso
mesmo, já atende perfeitamente à demanda dos alunos; por outro, a
comunidade local não dispõe de área pública de lazer.

Este relator reconhece a oportunidade da apresentação da emenda,
pois através dela se propõe utilização do terreno de conformidade
com as necessidades e os anseios da comunidade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n° 1

apresentada em Plenário ao Projeto de Lei n° 84212003, nos termos
em que foi redigida.

Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Doutor Viana - Mauro Lobo -

Sebastião Helvécio - Chico Simões - José Henrique.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 9/3/2004, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Segismundo Gontijo Soares, ocorrido em 7/2/2004, em Belo
Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)

Wk



362
Do Deputado Djalma Diniz, notificando o falecimento da Sra.

Amélia Antunes Sposito, ocorrido em 3/3/2004. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Domingos Sávio, notificando o falecimento do Sr.

Walter Lombardi Rezendi, ocorrido em 5/3/2004, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Ronaldo Olintho Rocha, ocorrido em 1 0/3/2004, em Patos de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria OUvia, notificando o falecimento do Sr. João
Gabriel Filho, ocorrido em 3/3/2004, em Estrela do lndaiá. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2004

ATAS

ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 10/3/2004

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

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 1.434
a 1.436/2004 - Requerimentos n os 2.477 a 2.488/2004 -
Requerimentos da Comissão de Segurança Pública e outra e do
Deputado George Hilton - Comunicações: Comunicações da
Comissão de Política Agropecuária, da Bancada do PSDB e outras e
do Deputado Antônio Carlos Andrada - Comunicação não Recebida:
Comunicação do Deputado Sidinho do Ferrotaco - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Paulo Piau e Ivair Nogueira, da Deputada
Maria Tereza Lara e dos Deputados Doutor Viana e Dalmo Ribeiro
Silva - 2 Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições -
Questão de ordem - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do
Deputado George Hilton; deferimento - Discussão e Votação de
Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 273/2003;
aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento da Comissão
de Segurança Pública e outra; aprovação - 2 U Fase: Inexistência de
quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição
- Discussão de Proposições: Prosseguimento da discussão, em turno
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.782; discurso do
Deputado André Quintão - Questões de ordem - Encerramento -
Ordem do Dia.

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

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

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

Ata
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 21- Secretário, procede à leitura

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

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Hélio Costa, Senador (2), prestando informações a respeito

dos Requerimentos n os 1.775/2003, da Deputada Ana Maria Resende,
e 1.819/2003, do Colégio de Líderes.

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas, encaminhando cópias de convênios firmados com os
Municípios de Alto Jequitibá, Aricanduva, Betim, Conceição do Pará,
Franciscópolis e Poté. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para
os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, XVI, do
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Regimento Interno.)

Do Sr. Marcus Pestana, Presidente do Conselho Curador da
FHEMIG, solicitando a indicação de dois representantes desta Casa
para compor o referido Conselho.

Do Sr. Rodrigo Filgueira de Oliveira, Promotor de Justiça,
informando a impossibilidade de seu comparecimento a reunião
realizada nesta Casa. (- A Comissão de Saúde.)

Da Sra. Marize Maria Gabriel de Almeida, Chefe de Gabinete da
Secretaria da Fazenda, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 1.829/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura
Mineira.

Do Sr. Paulo Roberto Ferreira, Diretor de Correições da
Administração Penitenciária, prestando informações relativas ao
Requerimento n°2.125/2003, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Lindolfo Fernandes de Castro, Presidente do Sindifisco,
encaminhando convite para oSeminário Estadual do Fisco Mineiro. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1 .346/2003.)

Da Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na Economia Informal
de Belo Horizonte e Região - SINTEI -, encaminhando propostas para
elaboração de projeto de lei que vise a organizar trabalhadores na
economia informal desta cidade em shoppings populares. (- A
Comissão do Trabalho.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI N° 1.434/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio a Pais, Amigos e

Dependentes - APAD -, com sede no Município de Teófilo Otôni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio a

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

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 10 de março de 2004.
Vanessa Lucas
Justificação: A referida Associação possui por finalidades precípuas:

levar amplos conhecimentos à sociedade sobre os efeitos e as
conseqüências das drogas e do álcool no organismo humano; orientar
as famílias que tenham dependentes sobre a melhor maneira de lidar
com eles; estimulá-los a aceitar o tratamento; cooperar com as
instituições públicas e particulares empenhadas no tratamento de
dependentes e incentivar a criação de outras unidades.

Pelos relevantes serviços prestados pela entidade, e por apresentar
ela os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
esperamos a anuência dos nobres colegas ao título declaratório que
se lhe pretende outorgar.

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

PROJETO DE LEI N° 1.435/2004
Cria o Selo Empresa-Cidadã, vinculado às empresas que

apresentarem balanço social, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Da Criação do Selo Empresa-Cidadã

Art. 1° - Fica criado o Selo Empresa-Cidadã de Minas Gerais, a ser
concedido às empresas privadas e públicas e às sociedades de
economia mista que apresentarem responsabilidade social
empresarial, auferidos mediante a apresentação do balanço social,
nos termos desta lei.

Art. 20 - Fica autorizado o Executivo, em conjunto com a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, proceder à entrega do Selo Empresa-
Cidadã, nos termos desta lei.

Art. 30 - O Selo Empresa-Cidadã terá validade de um ano.
Art. 40 - Para fazerem jus ao Selo Empresa-Cidadã, compete às

empresas referidas no art. 1°:
- apresentar o balanço social, conforme o modelo do Anexo 1 desta

lei;
II - demonstrar que investiram no ano no mínimo 2% (dois por cento)

do valor do Imposto de Renda;
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III - juntar quantos documentos forem necessários para

demonstrar, objetivamente, o investimento efetuado;
IV - encaminhar o balanço social e a documentação juntada ao

órgão do Executivo, nos termos de decreto.
Capítulo II

Do Balanço Social
Art. 50 - o balanço social é um instrumento que afere os resultados

sociais realizados pelas empresas de pequeno, médio e grande
portes, tanto no que diz respeito aos benefícios para seus
empregados, quanto no que diz respeito à comunidade a que estão
vinculadas.

Art. 60 - O balanço social será composto necessariamente pelos
seguintes indicadores, entre outros fatores exemplificados no Anexo 1:

- valor investido na saúde dos funcionários, assim compreendido:
a) plano de saúde;
b) assistência médica;
c) programas de medicina preventiva;
d) programas de qualidade de vida;
e) outros gastos com saúde;
II - valor investido em educação, assim compreendido:
a) treinamento;
b) programas de estágios;
c) reembolso de educação;
d) bolsas de estudos;
e) gastos com bibliotecas públicas;
f) gastos com brinquedotecas públicas;
g) outros gastos com educação e treinamento dos empregados;
III - valor investido em outros benefícios, assim compreendido:
a) seguros;
b) empréstimos;
c) gastos com atividades recreativas;
d) creches;
e) outros benefícios oferecidos aos empregados;
IV - valor investido em contribuições para a sociedade, assim

compreendidos os investimentos na comunidade nas áreas de:
a) cultura;
b) esportes;
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c) habitação;
d) saúde pública;
e) saneamento;
f) segurança;
g) urbanização;
h) defesa civil;
i) educação;
j) pesquisa;
1) obras públicas;
m) campanhas públicas;
n) investimentos em entidades sem fins lucrativos;
o) outros gastos sociais na comunidade;
V - valor investido em meio ambiente, compreendendo:
a) reflorestamento;
b) despoluição;
c) gastos com introdução de métodos não poluentes;
d) outros gastos que visem à conservação do meio ambiente.
Art. 70 - Para fins de publicidade, a empresa privada, pública ou de

economia mista divulgará os resultados do balanço social.
§ 1° - A divulgação de que trata o "caput" deste artigo será feita,

preferencialmente, através de afixação de cartaz ou painel informativo
nas principais entradas da empresa, nos seis primeiros meses da sua
execução e ao final de cada exercício, facultada a publicação na
imprensa local.

§ 20 - Fica garantido o acesso e a divulgação do balanço social aos
empregados da empresa referida no art. 1°, aos órgãos
governamentais e do Legislativo, aos sindicatos, às universidades e
às demais instituições públicas ou privadas ligadas ao estudo e à
pesquisa das relações de trabalho ou da promoção da cidadania.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2004.
Leonardo Quintão

Anexo 1
Modelo de Balanço Social

* - A tabela do Anexo 1 foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 12.3.2004.
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Justificação: E notório que a responsabilidade social já não

pertence exclusivamente ao Estado. O Terceiro Setor é importante
parceiro para a solução, o fomento e o financiamento de programas
com o objetivo de dirimir os problemas sociais. Cada vez mais, a
iniciativa privada participa de programas sociais dentro ou fora de
suas empresas, procurando construir uma sociedade mais justa e
fraterna.

A sociedade é um elemento importantíssimo nas políticas públicas
brasileiras. Já não se pode falar de ação social sem se levar em conta
os voluntários, as empresas, as ONGs e outros parceiros que lutam
lado a lado com o Estado para construir um País melhor.

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA
-, entre 1998 e 1999, Minas Gerais é o Estado mais solidário do
Sudeste brasileiro. O estudo apontou que 81% das empresas mineiras
realizaram algum tipo de ação social nesse período, percentual
superior à média da região (67%). A participação do Estado é quase
duas vezes maior que a das empresas do Espírito Santo (45%),
deixando também para trás o Rio de Janeiro (59%) e São Paulo
(67%).

Conforme pesquisa realizada pela FIEMG em mais de 553
empresas de Minas Gerais, 78% têm algum projeto na área social. As
áreas sociais em que as empresas mais investem são: 54%
assistência social, 40% alimentação ou abastecimento, 33%
educação, 26% esporte, 20% qualificação profissional, 19% saúde,
17% alfabetização, 16% lazer e recreação e 15% meio ambiente. Os
principais motivos das ações sociais são: 54% - colaborar para a
redução dos problemas sociais; 41% - motivos humanitários; 37% -
atender à comunidade próxima da empresa; 26% - inspiração pessoal
de dirigente da empresa; 22% - demandas da sociedade; 14% -
"marketing" social; 12% - satisfação dos empregados; 11% - atender a
apelo das campanhas públicas; 1% - abater no imposto de renda.

E vasta a produção legislativa nesse sentido. Na esfera federal,
temos os Projetos de Lei n°s 3.116/97 e 32/99. Na esfera estadual,
tem-se, no Rio Grande do Sul: Lei n° 11.440, de 18/1/2000 - Projeto
de Lei sobre Responsabilidade Social, que foi transformado na Lei n°
11.440. Na esfera municipal, tem-se, no Município de São Paulo, SP:
a Resolução n° 5/98, que "cria o Dia e o Selo da Empresa-Cidadã às
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empresas que apresentarem qualidade em seu balanço social e dá
outras providências. Essa resolução está em vigor e já premiou
diversas empresas na Cidade de São Paulo. No Município de Santo
André, SP: o Projeto de Lei n° 4/97 tornou-se a Lei n° 7.672, de
18/6/98, que 'cria o Selo Empresa-Cidadã às empresas que
instituírem e apresentarem qualidade em seu balanço social e dá
outras providências". No Município de Porto Alegre, RS: a Lei n°
8.118, de 1998, de autoria do Vereador Hélio Corbelini do PSB, que
"cria o balanço social das empresas estabelecidas no âmbito do
Município de Porto Alegre e dá outras providências". No Município de
João Pessoa, PB: o Projeto de Resolução n° 4/98, do Vereador Júlio
Rafael, que "institui o Selo Herbert de Souza às empresas que
apresentarem qualidade em seu balanço social e dá outras
providências".

Por sua vez o balanço social não é uma idéia nova. Desde o início
do século XX registram-se manifestações a favor desse tipo de
comportamento; contudo, foi somente a partir da década de 60, nos
Estados Unidos da América, e no início da década de 70, na Europa -
particularmente na França, na Alemanha e na Inglaterra -, que a
sociedade iniciou uma cobrança por maior responsabilidade social das
empresas e se consolidou a própria necessidade de divulgação dos
chamados balanços ou relatórios sociais.

A idéia de responsabilidade social das empresas e do balanço social
popularizou-se, na década de 70, na Europa. E foi a partir dessa idéia
que, em 1971, a companhia alemã Steag produziu uma espécie de
relatório social, um balanço de suas atividades sociais; porém, o que
pode ser classificado como um marco na história dos balanços
sociais, propriamente dito, ocorreu na França em 1972: foi o ano em
que a empresa Singer fez o, assim chamado, primeiro balanço social
da história das empresas.

Na França, várias experiências consolidaram a necessidade de uma
avaliação mais sistemática por parte das empresas no âmbito social.
Até que, em 12/7/77, foi aprovada a Lei n° 77.769, que tornava
obrigatória a realização de balanços sociais periódicos para todas as
empresas com mais de 700 funcionários. Esse número caiu
posteriormente para 300 funcionários.

No Brasil, os ventos dessa mudança de mentalidade empresarial já
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podem ser notados na "Carta de Princípios do Dirigente Cristão de
Empresas", publicada, em 1965, pela Associação de Dirigentes
Cristãos de Empresas do Brasil (ADCE Brasil). Na década de 80, a
Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social - FIDES
- chegou a elaborar um modelo; porém, só a partir do início da década
de 90 é que algumas empresas - muito poucas - passaram a levar a
sério essa questão e a divulgar sistematicamente em balanços e
relatórios sociais as ações realizadas em relação à comunidade, ao
meio ambiente e ao seu próprio corpo de funcionários.

Dessa forma, o balanço social da Nitrofértil, empresa estatal situada
na Bahia, que foi realizado em 1984, é considerado o primeiro
documento brasileiro do gênero, que carrega o nome de balanço
social. No mesmo período, estava sendo realizado o BS do Sistema
TELEBRAS, publicado em meados da década de 80. O do Banespa,
realizado em 1992, compõe a lista das empresas precursoras em
balanço social no Brasil.

Há muito, se fala em responsabilidade social da empresa. E, de fato,
pode-se observar que algumas empresas, aqui no Brasil, têm levado a
sério suas relações com a comunidade, com o meio ambiente e com
seu próprio corpo de funcionários. Até porque, nos últimos anos,
essas relações se tornaram uma questão de estratégia financeira e de
sobrevivência empresarial, quando pensamos em longo prazo. Isso
sem falar, é claro, do lado ético e humano que a responsabilidade
social envolve e, por sua vez, pode desenvolver.

A função principal do balanço social da empresa é tornar pública a
responsabilidade social da empresa. Isso faz parte do processo de pôr
as cartas na mesa e mostrar com transparência para o público em
geral, para os atentos consumidores e para os acionistas e
investidores o que a empresa está fazendo na área social. Assim,
além das poucas linhas que algumas empresas dedicam nos seus
balanços patrimoniais e dos luxuosos modelos próprios de balanço
social que estão surgindo, é necessário um modelo único - simples e
objetivo. Esse modelo vai servir para avaliar o próprio desempenho da
empresa na área social ao longo dos anos e também para comparar
uma empresa com outra. Empresa que cumpre seu papel social atrai
mais consumidores e está investindo na sociedade e no seu próprio
futuro. E mais ainda: tem o direito, antes do dever, de dar publicidade
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às suas ações; porém essa propaganda será cada vez mais
honesta e verdadeira, desde que se utilizem parâmetros iguais e se
permitam comparações por parte dos consumidores, dos investidores
e da sociedade.

O objetivo principal de quem atua nessa área deve ser, obviamente,
a diminuição da pobreza e das injustiças sociais, através da
construção de uma cidadania empresarial, ou seja, do
desenvolvimento de sólida e profunda responsabilidade social nos
empresários e nas empresas, na busca por maior, melhor e mais justo
desenvolvimento humano, social e ambiental.

A ampliação do número de empresas que publiquem seu balanço
social também nesse modelo único deve ser o grande objetivo deste
momento; por isso é preciso somar esforços. E cabe aqui ressaltar
que, se o custo de publicar um balanço social nesse modelo simples é
bem próximo a zero, essa decisão passa para esfera da vontade
política e do nível de compromisso que cada empresa tem com a
sociedade.

Estas são algumas das empresas que investem na área social,
apresentando algumas balanço social:

3M do Brasil, ABB - Asea Brown Boveri, Abril S.A., Acesita S.A.,
Aché - Laboratórios Farmacêuticos S.A., AGF Brasil Seguros S.A.,
Akzo Nobel Ltda. - Divisão Organon, Alcoa, Alpargatas S.A., Alternex,
Aracruz Celulose S.A., Asbace ATP S.A., Azaléia, Bahia Sul, Banco
da Amazônia - BASA, Banco do Brasil, Banco do Estado do Rio
Grande do Sul S.A., Banco do Nordeste, Banco ltaú, Banco Santos,
Banespa, Bank Boston, Belgo-Mineira - Empresas Belgo-Mineira,
Berlitz Centro de Idiomas S.A., BioBrás - MG, BM&F, BR Distribuidora,
Brasil Telecom, Brasmotor S.A., Bristol - Myers Squibb, Caiuá -
Serviços de Eletricidade, Cassi, CEB - Cia. Energética de Brasília,
Cecrisa, Caixa Econômica Federal, Centrais Elétricas de Goiás S.A.,
Centrais Elétricas do Pará S.A., CELPE, Cia. de Energia Elétrica do
Estado do Tocantins, Centrais Elétricas Matogrossenses S.A., CEMIG,
Companhia Energética de São Paulo, Cia. Brasileira de Metalurgia e
Mineração - CBMM -, Cia. Carris Porto-Alegrense, Cia. Força e Luz do
Oeste, Cia. Nacional de Energia Elétrica, Cia. Paulista de Trens
Metropolitanos, - CPTM, COELBA, Coemsa, Cohab, Confab,
Conpasul Construção e Serviços Ltda., COPEL, COPENE, COPESUL,
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COSERN, COSIPA, CPTM - Cia. Paulista de Trens Metropolitanos,
Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce,
DataPrev, De Nadai Alimentação S.A., Deten Química, Dpaschoal,
Eletrobrás, Centrais Elétricas no Norte do Brasil S.A., Eletrobrás
Termonuclear S.A., Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S.A., EMATER, EMBRAER, EMBRAPA, Emepa, Empresa Bras.
Correios e Telégrafos, DR Rio Gde do Sul, Empam, Empresa de
Eletricidade Vale Paranapanema S.A., Empresa Elétrica Bragantina
SÃ., Empresa Jornalística Tropeiro dos Pampas Ltda., Empresa
Pública de Transporte e Circulação S.A., EPAGRI, EPAMIG, Espírito
Santo Centrais Elétricas, Eskalab Com e Rep Ltda., FEBRABAN,
Fersol Ind e Com Ltda., Free Hotel São Paulo, Fronap, Furnas
Centrais Elétricas S.A., Gelre Trabalho Temporário S.A., Gerdau
(Metalúrgica Gerdau S.A.), Gessy Lever, Glaxo Wellcome, Globo
Cabo, Grupo Editorial dos Sinos S.A., Grupo J Macedo, Grupo José
Pessoa, Grupo Orsa , Grupo Pão de Açúcar, Grupo Parks S.A., Hidrau
Torque Com. e lmp. Ltda, Indústrias e Comércio Chapecó, Inepar,
IntoGlobo, lntraero, lntermédica Saúde Ltda., IPA, Ipiranga Petróleo,
Klabin - Indústrias Klabin de Papel e Celulose S.A., Kreybel
Empreendimentos Imobiliários Ltda., Light - Serviços de Eletricidade
S.A., Lorenatur Turismo Ltda., Marcopolo S.A., Marisol, Mec-Tronic
Components, Medial Saúde S.A., Merrill Lynch, Metalúrgica Jackwal
S.A., Mills do Brasil Estruturas e Serviços Ltda., Minas da Serra Geral
S.A., Minerações Brasileiras Reunidas - MBR, Multialloy Eng de Mat
Ltda., Natura, Nitrofértil, Nitroquímica, Odebrecht S.A., Odontoclínicas
do Brasil, Paranapanema S.A., Parks Comunicação Digital, Perdigão
S.A., Pesagro-Rio, Petrobrás S.A., PetroFlex, Petros, Pisa Papel de
Imprensa S.A., Previ, Qualitatividade, Randon S.A., RBS (Rede RBS
de Comunicações), Rede Globo de Televisão, RGE - Rio Grande
Energia S.A., Rio Tinto Brasil, SABESP - Cia. de Saneamento Básico
do Estado de 5 Paulo, Sadia S.A., Saganor S.A., Samitri S.A. -
Mineração da Trindade, SAR - Sul América Refrigeração, Schemco
Indústria de Plásticos, Schering do Brasil, Sebrae-CE, SERASA -
Centralização de Serviços dos Bancos S.A., SERPRO, Siemens do
Brasil, Sistema Firjan, Sogil - Sociedade de Ônibus Gigante,
Springer/Carrier, Suprisoft - Suprimentos Logiciais para Computadores
Ltda., Telemar - Tele Norte Leste Participações S.A., Thyssen
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Fundições Ltda., Trensurb (Empresa de Trens Urbanos Ltda.),
Tupy S.A., Unibanco S.A., Usiminas, Valdéia Artefatos Plásticos Ltda.,
Volkswagen, Volvo, Votorantim Celulose e Papel, Weg S.A., Vazigi -
Inter Nexus, YPF (Repsol YPF)

O Selo Empresa-Cidadã se encontra vinculado à apresentação do
balanço social, pois é uma alternativa objetiva de se auferir o
reconhecimento. O Brasil é um Estado democrático de direito (art. 1°
da Constituição Federal), e é vedado qualquer critério subjetivo por
parte da administração pública, ou seja, deve a conduta administrativa
se pautar na impessoalidade (art. 37 da Constituição Federal).
Destarte, é imperioso se utilizar um critério objetivo para se premiarem
as empresas que apresentarem responsabilidade social. Surge,
portanto, como alternativa mais justa o balanço social.

Como apresentado acima, há leis que já trazem em seu cerne a
vinculação do selo com o balanço, por exemplo Lei n°7.672, de 1998,
do Município do Santo André, SP. Não se trata de dois temas
diferentes tratados numa única lei, mas são temas interdependentes.
Um, sem o outro, não possui eficácia nem eficiência normativa.

E a autorização do Executivo em proceder à entrega do Selo se
justifica por reconhecer que este Poder é também um agente
importante no desenvolvimento da responsabilidade social
empresarial.

Algumas iniciativas de se lançarem a idéia e a prática da realização
do balanço social e do estímulo à responsabilidade social das
empresas vêm ocorrendo nos últimos anos e, mais do que nunca,
precisam continuar, ser ampliadas e incentivadas. Dessa forma, o
poder público vem colocando em foco esse tema, por acreditar que a
parceria entre as empresas, o Governo e a sociedade é fundamental
para reduzir a pobreza e a injustiça social, promovendo maior
progresso e desenvolvimento social e humano.

Minas Gerais não pode escusar-se dessa evolução histórico-política.
E é dever desta Casa lançar-se na vanguarda da defesa e da
disseminação de novos modelos de políticas públicas, sempre com o
escopo de defender o povo e, principalmente, os menos favorecidos.

Assim sendo, cria-se o Selo Empresa-Cidadã vinculado ao balanço
social. Um prêmio que reconhecerá a importância do Terceiro Setor e
agraciará as entidades atuantes em Minas Gerais. 0 Selo Empresa-
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Cidadã e o balanço social são instrumentos de construção de uma
nova cultura, que acredita já não ser o problema social apenas do
Governo, mas de toda a sociedade.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado José Milton. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 21212003, nos
termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.436/2004
Dispõe sobre a instalação de hidrômetros individuais em unidades

de condomínio e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A empresa concessionária de serviço de abastecimento de

água no âmbito do Estado instalará, por solicitação dos consumidores,
hidrômetros individuais em unidades de condomínio.

Parágrafo único - As despesas decorrentes da aquisição e da
instalação do equipamento correrão às expensas do consumidor.

Art. 20 - O teor desta lei será divulgado ao consumidor por meio de
informação impressa na conta mensal de água emitida pela empresa
concessionária.

Art. 31 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data da sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2004.
Adalclever Lopes e Leonardo Quintão
Justificação: A medição individualizada de água em apartamentos

constitui-se numa metodologia muito importante para a redução do
desperdício domiciliar, pois permite que cada um conheça o seu
consumo e pague proporcionalmente a ele.

O sistema tradicionalmente utilizado para medição do consumo de
água nos apartamentos de edifícios multifamiliares é injusto porque a
cobrança pelos serviços é efetuada com base na média do consumo
registrado no hidrômetro do ramal predial do edifício, rateado pelo
número de apartamentos. Além de injusto socialmente, esse sistema
não incentiva a redução do consumo de água, visto que, mesmo
sendo o usuário cuidadoso e econômico, essa economia não se
reflete diretamente na sua conta de água/esgotos.

Assim sendo, independentemente do consumo individual real de
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cada apartamento, tenha ele um ou dez moradores, sempre a
cobrança pelos serviços é feita de forma igual. E mesmo que o
consumidor viaje e mantenha o apartamento fechado, sempre pagará
como se estivesse normalmente consumindo, o que é ainda mais
grave.

Com o sistema de medição tradicional, o usuário normalmente não
se sente motivado a reduzir o consumo de água e a utilizá-la
racionalmente; como resultado, o consumo fica 30% maior no edifício,
chegando esse índice, algumas vezes, a 40%.

Podemos comparar o sistema de medição global tradicionalmente
utilizado nos edifícios ao da instalação de um hidrômetro na entrada
da rede que abastece um bairro hidraulicamente isolado e à cobrança
de todas as contas pela média de consumo, o que leva a grandes
injustiças.

Do lado do usuário, a medição individual do consumo de água nos
apartamentos induz à mudança de hábitos, favorecendo a redução do
desperdício. Outro fator importante é que o consumidor se sente
justiçado, já que pagará pelo consumo real.

Por essa razão, a medição individual de água em apartamentos
constitui-se numa metodologia destinada à indução do usuário a uma
postura de uso racional do produto. O Programa Nacional de Combate
ao Desperdício de Agua - PNCDA -, promovido pelo Ministério do
Planejamento e Orçamento através do Departamento de Saneamento
da Secretaria de Política Urbana, por meio do documento técnico
"Tecnologias Poupadoras de Agua nos Sistemas Prediais", diz,
textualmente, no item "Controle do Desperdício": Medições individuais
em condomínios podem também contribuir como medição de controle
do desperdício. A responsabilidade sobre o consumo com influência
direta na conta de água tem impacto na redução do volume de água
consumido".

Também a Norma Alemã DIN 1988 - Parte II - traz em seu item 9.3:
"Em edificações com mais de uma família (prédios de apartamentos)
deve-se prever a instalação de hidrômetro em cada unidade
habitacional. A necessidade de distribuição justa dos custos da água
entre os inquilinos de imóveis de aluguel - um problema cada vez mais
atual em função dos custos crescentes da água - traz à tona já há
algum tempo a questão da colocação de hidrômetros individuais para
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apartamento, com finalidade de economizar água."

No Brasil, da mesma forma, os custos crescentes da água têm
tornado necessária uma metodologia de cobrança mais justa, razão
pela qual muitos Estados e municípios já tem regulamentada a
exigência de instalação de hidrômetros em apartamentos, como é o
caso das cidades de Olinda, São Paulo, Porto Alegre e Vitória.

Essa sistemática comum em países da Europa, há poucos anos foi
incorporada ao meio tecnológico de várias cidades brasileiras.

Submetemos, pois, à apreciação dos nobres colegas o nosso intento
de lei e aguardamos sua aquiescência ao projeto.

- 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° 2.477/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulada manifestação de congratulações com a Escola Estadual
Coronel Paiva, no Município de Ouro Fino, pelo transcurso do 950
aniversário de sua criação.

N° 2.478/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Centro Universitário de Belo
Horizonte - UNI-BH - pelo transcurso do 40° aniversário de sua
fundação. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 2.479/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Felixlândia pelo transcurso do 55° aniversário de sua emancipação
política. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.480/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Fiat do Brasil pelo anúncio do
investimento de R$3.000.000.000,09 no Estado e pelo transcurso do
31° aniversário de sua fundação. (- A Comissão de Turismo.)

N° 2.481/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Escola Estadual Governador
Milton Campos pelo transcurso do 150° aniversário de sua fundação.

N° 2.482/2004, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja
formulado apelo à Secretária da Educação com vistas a que seja
implementada a campanha educativa de prevenção do uso de drogas,
da violência, das doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez
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precoce, prevista na Lei n° 13.080, de 1998. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.)

N° 2.483/2004, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que seja
implantada delegacia especializada de crimes contra a mulher em
Governador Valadares. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N° 2.484/2004, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a diretoria, funcionários e alunos da
Escola Santo Tomás de Aquino pelo transcurso de seu
cinqüentenário.

N° 2.485/2004, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
efetuado o pagamento de fevereiro aos professores contratados da
rede estadual. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 2.486/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado apelo ao Juiz Diretor do Foro de Montes Claros com vistas
a que seja agilizada a prestação jurisdicional nessa comarca. (- A
Comissão de Administração Pública.)

N° 2.48712004, das Comissões de Segurança Pública e do Trabalho,
solicitando seja formulado apelo ao Presidente do Congresso Nacional
referente ao assassinato de servidores do Ministério do Trabalho
ocorrido no Município de Unaí.

N° 2.488/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Corregedor-Geral do Ministério Público com vistas
a que seja apurada a violação de direitos humanos que tem sido
denunciada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal
de Governador Valadares.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Segurança Pública e outra e do Deputado George Hilton.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Política Agropecuária, da Bancada do PSDB e outras e do
Deputado Antônio Carlos Andrada.

Comunicação não Recebida
- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação:

COMUNICAÇAO
Do Deputado Sidinho do Ferrotaco, notificando o falecimento do Sr.
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Walter Lombardi, ocorrido em 5/3/2004, nesta Capital. (- Idêntica
comunicação foi apresentada anteriormente pelo Deputado Domingos
Sávio.)

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados,

amigos presentes, telespectadores da TV Assembléia, "falar sobre
educação é falar sobre a única alternativa política e social para que
este País encontre a dimensão de sua grandeza e para que o povo
que aqui vive encontre a dignidade." Essa é uma expressão de
Gabriel Chalita.

Os Governos, em todos os níveis e tempos, proclamam como
prioridade a melhoria da educação. E nós, políticos, não
economizamos retórica na defesa do ensino. Educação é discurso de
unanimidade nacional e centro de gravitação das forças políticas do
País. No entanto, os discursos não ecoam, e as forças não se movem,
pois a escola brasileira continua deficiente, debilitada para enfrentar
os desafios e a competição do mundo globalizado.

As pesquisas de opinião pública no Brasil apontam o caminho para
os dirigentes nacionais, estaduais e municipais. O povo quer e precisa
de emprego, saúde, educação e segurança, principalmente. Uma
simples leitura dessa relação de prioridades leva-nos a concluir que o
povo brasileiro pede dignidade, nem sempre significando construção
de novos presídios ou de novos hospitais.

Assim, considerando-se uma visão de médio e longo prazo, é
preciso imediatamente atender aos anseios da população e priorizar a
aplicação dos recursos orçamentários, em todas as instâncias
administrativas de Governo, na educação: da pré-escola à pós-
graduação.

Urge capacitar nossos jovens para que o setor produtivo tenha à sua
disposição mão-de-obra qualificada e processos tecnológicos capazes
de resultar na produção de bens e serviços de melhor qualidade e de
menor custo. Urge também capacitá-los para um melhor bem-estar
social nos diferentes momentos da vida. Somente o processo
educacional, público e privado, pode oferecer tal condição.

O Brasil figura entre as dez maiores economias industriais do
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mundo. No entanto, quando se trata de desenvolvimento humano,
denominado IDH, figuramos num vergonhoso 69° lugar.

O IDH leva em consideração os seguintes indicadores: expectativa
de vida, renda "per capita" e escolaridade. E o quesito escolaridade é
o único caminho possível para o Brasil melhorar seu IDH.

Nas avaliações internacionais, a América Latina está ficando para
trás na qualidade de aprendizado e na presença dos alunos na escola.
Enquanto na Coréia 100% dos alunos concluem a 50 série, no Brasil,
o índice chega apenas a 70%. Pior ainda é a situação da conclusão
do 20 grau: 90% para coreanos e apenas 40% para os brasileiros.

Para a população com mais de 12 anos de escolaridade, entre 25 e
60 anos de idade, o Chile tem um índice de 50%, enquanto o Brasil
tem um índice de apenas 12% para a população urbana. No caso da
população rural, a situação é mais discrepante: 12% no Chile e 2% no
Brasil. Enfim, no quesito escolaridade, o Brasil perde para o Paraguai.

Quanto aos anos médios de escolaridade da população de 25 anos,
a Argentina possui 9,44 anos; o Paraguai, 6,06; e o Brasil, 5,22. Na
América Latina, o Brasil ganha em escolaridade apenas de El
Salvador, de Honduras e da Nicarágua.

No analfabetismo, entre jovens de 15 a 24 anos, o Brasil é campeão
na América do Sul, com índice de 13%, enquanto o Paraguai, por
exemplo, tem um índice de analfabetismo de 6,5%, exatamente a
metade.

Por outro lado, o Brasil é o País da América do Sul que mais gasta
com educação: 5% do Produto Nacional Bruto, o que indica
claramente falhas na definição de prioridades e, conseqüentemente,
má gestão dos recursos públicos. Os dados do MEC-INEP mostram
que a qualidade do ensino no Brasil está em queda de 1995 para
2001. Para estudantes da 8a série do ensino fundamental, a média de
proficiência em Língua Portuguesa caiu de 256 pontos para 235 e, na
Matemática, caiu de 253 para 243.

No caso de Minas Gerais, a situação não é menos preocupante. O
Estado, que sempre foi referência na qualidade de ensino, hoje se
encontra na 6a colocação, na avaliação de competências em Língua
Portuguesa e médias de desempenho na 3 série do ensino médio
(2001), tendo sido suplantado pelos Estados do Rio Grande do Sul, do
Distrito Federal, do Mato Grosso do Sul, de Santa Catarina e do Rio
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de Janeiro. Isso também acontece, mais ou menos, com a
avaliação da Matemática, de acordo com os dados do MEC-INEP.

A publicação do BDMG "Minas Gerais do Século XXI", realizada em
2002, diz: "E extremamente preocupante a realidade em que se
encontra mergulhada a educação em Minas Gerais, que se mantém,
ainda, acima da média brasileira. Não faltam escolas nem professor.
Mas a qualidade do ensino fundamental e médio da escola pública é
tão baixa, que a manutenção de seus atuais níveis poderá
comprometer seriamente a competitividade dos mineiros." Diz ainda a
mesma publicação:

"Em vez de contribuir para reduzir as diferenças sociais e propiciar
avanços para nivelar as condições de acesso aos mercados
profissionais, a educação pública, tal como a oferecida pelas escolas
estaduais e municipais de Minas Gerais, apenas reforça as vantagens
das classes mais favorecidas, que podem manter seus filhos na
escola particular."

Segunda ou terceira economia do País, o Estado de Minas Gerais
apresenta-se em 100 lugar no índice de Desenvolvimento Humano -
IDH. E foi com essa preocupação sobre a escola brasileira e a mineira
que, durante o último recesso da Assembléia Legislativa, tomei a
decisão de visitar as escolas estaduais de quase todas as cidades
onde tenho uma relação política mais próxima. Foram visitadas
aproximadamente 50 escolas estaduais, Sr. Presidente.

Foram dezenas de reuniões para discutir a situação das escolas, e o
quadro é o seguinte: trabalhadores da educação com auto-estima
muito baixa; alunos com entusiasmo baixo no ambiente escolar;
comunidade pouco presente na escola e com baixo conhecimento
sobre o desempenho dos alunos e dos professores; escolas, de
maneira geral, com infra-estrutura ruim, algumas em situação
precária; poucos recursos didático-pedagógicos, como laboratórios,
bibliotecas, sala de computação, etc.; poucos recursos para a
merenda escolar dos alunos do ensino fundamental e ausência de
recursos para o ensino médio; ausência de vigilância nas escolas, o
que as predispõe a roubos constantes de equipamentos e materiais
diversos; ausência generalizada de quadras cobertas para práticas
esportivas, culturais e de lazer.

Diante desse quadro, sugerimos algumas medidas. Para tanto,
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chamamos a atenção dos Deputados, a fim de fazermos uma ação
conjunta em razão da necessidade de se fortalecer as escolas do
Estado de Minas Gerais. As medidas são as seguintes: negociação
com a Secretaria do Estado da Educação para atendimento
emergencial das escolas com estrutura física danificada, de acordo
com a urgência requerida; sugestão aos Diretores para elaboração de
planilhas que resultem num melhor aparelhamento das escolas; busca
de convênios de cooperação técnica e financeira com a sociedade,
seja com os organismos municipais e federais, seja com a iniciativa
privada; fazer parcerias ou construir, no espaço da escota, residência
para policial ou servidor - como já existe em algumas escolas - que
possa ajudar a preservar o patrimônio público ou a contratação de
serviço de vigilância - evidentemente isso depende de recursos;
continuar, no nível da Assembléia Legislativa, com as discussões
sobre o financiamento da merenda escolar para os alunos do 2° grau -
quando há ensino fundamental e do 20 grau, é constrangedor ver uma
parte dos alunos receber a merenda e a outra parte não receber; e
estimular o debate e buscar avanços sobre o plano de carreira, a
política de remuneração e a tabela salarial dos profissionais da
educação. Por fim, entregamos ao Governador Aécio Neves um
projeto para construção de quadras cobertas em todos as escolas
estaduais do Estado. Senti o entusiasmo do Governador, que já
determinou à sua equipe que empreenda esforços na localização dos
recursos necessários para o projeto. Claro que não dá para tirar do
orçamento do Estado.

Termino meu pronunciamento dizendo que a precária situação
encontrada nas escolas estaduais não é coisa deste nem de um só
Governo, mas é fruto do descaso das autoridades brasileiras e
mineiras ao longo de décadas, somado ao descaso da população, de
maneira geral, quanto à importância da escola na melhoria da
qualidade de vida, nos desenvolvimentos local, regional e nacional.

Enfim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, política salarial que possa
aumentar o entusiasmo dos profissionais da educação, merenda
escolar melhor para todos e quadra coberta para melhorar a auto-
estima dos alunos e da comunidade, parece-me, são os pontos-
chaves preliminares para um salto de qualidade nos ensinos públicos
fundamental e médio no Estados.
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O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte)* - Gostaria de

cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento e fazer coro às suas
palavras. Sabemos do descaso existente com relação à educação,
como V. Exa. falou, que não vem de hoje, mas de governos passados.
A educação é importante para o desenvolvimento deste País. A
coletânea de dados e índices que apresentou ilustrou o seu
pronunciamento.

O Governo deve repensar a educação, para que amanhã possamos
ser um grande Estado e um grande País. Sabemos do descaso em
relação aos professores. Há dez anos, eles não têm aumento, o que
está trazendo um grande desânimo à classe. Logicamente isso reflete
na base de ensino.

Parabéns pelo seu pronunciamento! Sabemos da competência e da
visão de futuro do Governador Aécio Neves. Ele ainda fará muito pela
educação neste Estado.

O Deputado Paulo Piau - Agradeço as palavras do Deputado Elmiro
Nascimento, grande defensor da minha querida Patos de Minas e
região, também preocupado com os destinos da educação em nosso
Estado e em nosso País.

Não sou professor e por isso não entendo absolutamente nada
sobre métodos de educação, mas percebi frustração muito grande no
meio escolar relativamente à chamada avaliação automática ou
passagem de ano automática. O Brasil é um pais que precisa multar
um adulto que não coloca cinto de segurança, equipamento de
segurança pessoal. Se há a necessidade de dizer a um adulto para
colocar o cinto de segurança sob pena de ser multado, imaginem se
uma criança de ensino fundamental ou médio compreenderá que
precisa estar na escola, estudar e aprender, porque, daqui a alguns
anos, o mercado de trabalho cerceará sua atividade, se não tiver
conhecimentos.

Temos de repensar esse modelo chamado progressão automática,
porque, na minha avaliação, quem não é cobrado, quem não é
desafiado a fazer uma prova e ser avaliado, passará pela escola e não
reterá os conhecimentos necessários para, no futuro, ser um bom
profissional.

Estamos sentindo isso. Respeitamos muito Paulo Freire, filósofo,
pessoa extraordinária que deixou esse conceito. Mas é claro que não
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é um conceito a ser implementado de uma vez. Vamos aos poucos
implementando, fazendo avaliações, cobrando de nossas crianças o
aprendizado para que não sejam surpreendidas quando estiverem em
condições de enfrentar o mercado de trabalho. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira.
• Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, o objetivo do meu pronunciamento é homenagear os 40
anos da UNI-BH.

A UNI-BH teve início com a criação da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Belo Horizonte, em 1964, transformada,
posteriormente, no Centro Universitário de Belo Horizonte.

No momento em que a instituição comemora 40 anos de existência,
é muito oportuna uma reflexão histórica, porque ela nasceu com o
objetivo de atuar nos meios sociais e provocar as transformações
necessárias, quando palpitava, na alma da sociedade, na consciência
cívica do povo brasileiro, um verdadeiro horror pela estagnação e pelo
subdesenvolvimento.

O desenvolvimento econômico, social e cultural era buscado com
ansiedade. Tudo corria na velocidade do jato: conforto e bem-estar,
comportamento humano, enfim, a rebelião das massas e mudanças
nos eixos político, econômico e cultural. Até a primeira metade do
século XX, o Brasil vivia sob o signo da cultura européia. Os
paradigmas para ciência, artes, ensino, humanismo e exploração da
natureza vinham da França, Itália, Alemanha, Inglaterra e Península
Ibérica. Após a Segunda Guerra Mundial, tudo isso se deslocou para
os EUA, culminando com o movimento político-militar de 1964. Todas
as instituições, a começar pelo Estado, passam por transformações. A
filosofia de ensino que vigorava nos EUA baseava-se na prática em
que o aluno é o centro de interesse, não a matéria ensinada. Visava à
educação educacional ou ocupacional, em vez de utilizar métodos
tradicionais de preleção. Era a escola pragmática, que tinha como
objetivo principal preparar o estudante para a vida, para a
prosperidade e para a busca da fortuna.

Antes de 1964, os EUA já vinham tentando interferir no sistema
educacional brasileiro, fazendo acordos separados com Governadores
estaduais. Um acordo com a Secretaria de Estado da Educação
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conseguiu levar um bom número de professores a fazer curso de
orientação educacional nos EUA, com protestos de muitos
educadores mineiros. O acordo MEC-USAID, celebrado em 1965,
provocou transformações no sistema de ensino brasileiro, mesmo
antes da reforma de 1968.

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Belo Horizonte,
transformada em Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH -
percorreu um caminho histórico, cheio de acidentes. Nesses 40 anos
de vida institucional, passou por três reformas do ensino no País.
Nasceu em 1964, na vigência da Lei n° 4.024, de 1961, no mesmo
ano de criação da Universidade de Brasília. A referida Lei de
Diretrizes e Bases - LDB - atribuiu autonomia às universidades
públicas e relativa autonomia às faculdades isoladas fundacionais,
bem como às universidades católicas então existentes. Abriu espaço
para a criação de faculdades isoladas, tendo como parâmetro o
modelo americano de fundação mantenedora. A LDB-1 961 atribuía ao
Conselho Federal de Educação o poder de autorizar e reconhecer as
universidades e faculdades isoladas. Em 10/3/64, um grupo de 30
abnegados professores, liderados por Mário de Oliveira, dava início às
providências, para atendimento às exigências do Conselho Federal de
Educação - CFE - e da legislação, para erguer os pilares básicos da
UNI-BH. Com seus cursos, atendeu às necessidades de alunos que
não podiam freqüentar cursos diurnos e vespertinos. Com  isso
ampliou a mobilidade social na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, possibilitando acesso e conhecimentos científicos e
acadêmicos, além de instrumentalizar um enorme contingente de
homens e mulheres para se posicionarem no mercado de trabalho.

Na década de 60, o mundo continuava surpreendendo com
acontecimentos extraordinários, descobertas científicas e avanços
tecnológicos. As guerras eram cruentas; havia permanente tensão
política na chamada Guerra Fria e acentuadas lutas internas em todos
os países do mundo. As repúblicas democráticas da América Latina
sofreram intervenções militares, em conseqüência da referida Guerra
Fria, O mundo estudantil agitou-se em todos os continentes.
Contribuía com essa situação caótica a rebelião romântica da
juventude "hippie", que menosprezava a disciplina imposta para a vida
em sociedade.
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Com a intervenção militar no poder civil em 1964, imediatamente

o Governo passou a reformar a Constituição e toda a legislação.
Praticou intervenções na Universidade de Brasília, mudou os rumos
que nortearam a sua criação: formação humanística e
desenvolvimento.

A reforma da LDB pela Lei n° 5.540, de 1968, foi uma tentativa de
modernizar o ensino superior no Brasil. Para ajustar-se à lei, a
faculdade teve de providenciar novo estatuto, mudando a organização
do corpo docente e da grade curricular. Essa lei visava mais ao
aumento quantitativo de formação de profissionais do 3° grau que o
desenvolvimento qualitativo do estudante. De certa forma, essa
diretriz chocava-se com a maioria do corpo docente da faculdade,
naquele momento. Mas, atendendo com rapidez aos dispositivos da
lei, a faculdade obteve, em pouco mais de um ano, o reconhecimento
do Governo Federal.

A faculdade, protótipo da UNI-BH, nas décadas de 70 e 80 do século
passado, atuou historicamente na passagem da modernidade para a
pós-modernidade. Presenciou e participou da ascensão da mulher na
vida social, instrumentalizada pela formação acadêmica. Facilitou para
a juventude de classe média o ingresso no ensino profissional
superior. Contribuiu para o desenvolvimento dos ensinos fundamental
e médio na Região Metropolitana de Belo Horizonte, oferecendo aos
estabelecimentos públicos e particulares profissionais docentes e
administrativos de excelente qualificação. Colocou a serviço do
empresariado mineiro eficientes profissionais de Relações Públicas.
Dotou a imprensa falada, televisada e escrita de Minas de
competentes comunicadores, dirigentes e técnicos.

A reforma do ensino de 1968 vigorou por 28 anos, isto é, até a
promulgação da atual LDB, Lei n° 9.394, de 1996. Há muito, a
Faculdade Belo Horizonte, vinha preparando-se para transformar-se
em universidade. A nova LDB abriu perspectivas mais claras das
etapas e das metas a serem vencidas para a implantação da
universidade. Sem perda de tempo, em 1977 enviou ao Conselho
Nacional de Educação o processo de transformação da faculdade em
centro universitário. A tramitação do processo foi rápida e, em 23/2199,
conforme decreto do Presidente da República, foi credenciado o
Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH -, último degrau para
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alcançar o "status" de universidade.

Com a criação da UNI-BH, a instituição ganhou mobilidade e teve
relativa autonomia para criar cursos e ampliar o número de vagas nos
cursos existentes. Outro fator de progresso com o advento da UNI-BH
foi a campanha para qualificação do pessoal docente.

A década de 90 foi de enormes transformações sociais, em face do
avanço tecnológico, especialmente no campo da informática e da
automação, na indústria de transformação, no comércio e na
prestação de serviços. O esforço da instituição, nos últimos dez anos,
tem sido ajustar-se às novas condições do saber e da ocupação
humana.

A pós-modernidade trouxe desafios difíceis de serem superados.
Mas é justamente este o papel da universidade: enfrentar e decifrar os
enigmas do tempo presente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, hoje recebi uma
correspondência do Prefeito de Divinópolis e vou ler alguns de seus
trechos. (- Lê:)

"Prezada senhora, surpreendido com a reunião realizada entre os
representantes do SINTRAM e ATEMD com alguns parlamentares e
com a divulgação, por meio do "Jornal Agora", edição de 5 do
corrente, de um manifesto assinado no qual consta o nome de V.
Exa., desejo manifestar o nosso veemente protesto contra essa
intervenção nos assuntos municipais, de competência exclusiva dos
Poderes Executivo e Legislativo do município, consagrados pela
independência dos Poderes, prevista na Constituição Federal.

A nosso ver os Srs. Deputados deveriam, antes de tudo, concentrar
as suas atuações na Câmara Federal e na Assembléia Legislativa
para defender os interesses dos funcionários federais e estaduais,
sem aumento há 9 e 7 anos, respectivamente."

O Prefeito questiona a participação de oito Deputados Estaduais e
Federais em Divinópolis, dizendo que a nossa ação tem de se
restringir aos funcionários do Estado. Isso nos causa estranheza,
porque, de fato, é competência nossa acompanhar os municípios.

Gostaria de ler manifesto assinado por nós, de alto nível. Foi a
maneira que encontramos de contribuir para a reflexão daquele
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município, em momento difícil, quando os funcionários públicos de
Divinópolis faziam greve e estavam com dificuldade de interlocução
com o Governo Municipal. Aliás, eu e o Deputado André Quintão
temos gabinete em Divinópolis, onde realizamos trabalho parlamentar.
No referido manifesto está citado o nome dos Deputados que residem
nessa cidade. Não é apenas nossa competência, mas também
obrigação, contribuir para o restabelecimento do diálogo entre o Poder
Executivo e os funcionários em Divinópolis. A convite dos funcionários
e do sindicato dos trabalhadores municipais, fizemos essa nota.
Tivemos também representantes em reunião realizada em Divinópolis,
visando a contribuir com essa cidade, restabelecendo o diálogo e
defendendo o direito dos trabalhadores municipais ao salário, ao
reajuste e a condições de trabalho. Com  a leitura dessa nota, todos
perceberão como foi escrita e o seu objetivo. (- Lê:)

"Manifesto à população de Divinópolis. Nós, abaixo-assinados,
Deputados Estaduais e Deputados Federais, legitimamente eleitos
pela comunidade de Divinópolis, a convite dos servidores municipais
em greve, vimos manifestar nossas preocupações em relação ao
movimento grevista, que já dura mais de 20 dias em Divinópolis.

Manifestamos, primeiramente, a nossa discordância diante da
atitude autoritária e ineficaz do Poder Executivo de não querer
negociar com os sindicatos. Não aceitamos, neste momento
democrático vivido pelo País, o desconhecimento das entidades
sindicais, legitimamente eleitas e reconhecidas legalmente pela
Constituição Federal. Discordamos também do tratamento dado aos
servidores municipais. Ressaltamos a necessidade da administração
municipal de negociar e apresentar aos servidores uma proposta
salarial, já que eles estão há três anos sem reajuste.

Por fim, como representantes do povo de Divinópolis, queremos
manifestar nossa preocupação com a questão social suscitada pelo
movimento grevista. Defendemos o recurso legal e constitucional da
greve, utilizado pelos servidores, mas, nos preocupamos com a
situação vivida pelo povo, que já está há mais de 20 dias sem
atendimento condigno na área da saúde, da educação e da cultura.

E dever da administração municipal realizar serviços públicos de
qualidade à população. E inadmissível verificar o desmantelamento da
saúde pública e a não-continuidade do ano escolar. E urgente uma
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postura democrática e sábia da administração municipal,
negociando e apresentando uma contraproposta salarial, terminando
assim o movimento grevista. Março de 2004."

Assinam esse manifesto os Deputados Federais Jaime Martins
Filho, Francisco Gonçalves, Reginaldo Lopes, Sérgio Miranda e
Virgílio Guimarães e os Deputados Estaduais Domingos Sávio, que
reside em Divinópolis, Maria Tereza Lara e André Quintão.

Um documento oficial dos Deputados Federais e Estaduais mostra
que, de alguma forma, priorizam o trabalho, e até Deputado que
reside em Divinópolis tenta contribuir para a abertura do diálogo.

Creio que o Deputado André Quintão pode confirmar se também
recebeu uma carta do Prefeito. Reafirmo esse parágrafo. (- Lê:)

"A nosso ver, os Deputados deveriam, antes de tudo, concentrar
suas atuações na Câmara Federal e na Assembléia Legislativa."

Em sua carta, ele diz que prestamos um desserviço ao povo de
Divinópolis. Discordamos radicalmente dessa postura e estranhamos
que um Prefeito que cobra e fala em democracia questione os
parlamentares. Oito parlamentares federais e estaduais que intervêm
na cidade contribuem para que haja uma solução. Não quisemos criar
problema, pelo contrário, ele foi criado porque falta diálogo entre a
administração municipal e os servidores. Fizemos esse manifesto, a
fim de que o Governo Municipal do Prefeito Galileu Teixeira Machado
tomasse medidas urgentes e imediatas para solucionar a greve.

Alguns Deputados estiveram presentes em uma reunião dos
servidores. Não podemos aceitar que Prefeitos ainda tenham essa
mentalidade, como se houvesse um curral fechado, uma cidade onde
as ações só pudessem ser resolvidas pelo Prefeito e pela própria
Câmara. Muitos Vereadores têm contribuído para que haja uma
tentativa de diálogo entre o Poder Executivo e os servidores.

Em sua carta, o Prefeito diz que, ao contrário do Manifesto, muitas
reuniões foram feitas, porém não é esse o entendimento dos
sindicatos nem são essas as informações que temos. (- Lê:) "E de se
estranhar que, legisladores que são, os Deputados desconheçam
inúmeras decisões prolatadas por diversos Tribunais e pelo MM. Juiz
José Maria dos Reis em liminar não cassada, portanto em pleno vigor
de que não há direito líquido a ser defendido, já que a pretensão do
livre e pleno exercício da greve é certa, mas de eficácia limitada, pois
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carece de regulamentação infraconstitucional".

Ora, somos um País democrático e vivemos um momento histórico
em que a participação popular tem crescido. Sabemos da importância
da organização dos trabalhadores para reivindicar seus direitos. Por
isso estranhamos essa atitude.

Continua o Prefeito: (- Lê:) "Portanto, a nosso ver, V. Exa. prestou
um lamentável desserviço ao incentivar e apoiar o movimento que
está trazendo tantos prejuízos ao município e principalmente à
população." Discordamos radicalmente dessa postura e solicitamos ao
Poder Executivo de Divinópolis que tome medidas urgentes para
solucionar esse problema que traz transtornos ao povo dessa cidade.

Estamos entrando com um requerimento, em que solicitamos ao
Governador do Estado que suspenda a indicação de novos membros
do Conselho Estadual da Educação até que o projeto de nossa autoria
seja discutido e votado. Nós, a Deputada Jô Moraes e o Deputado
Weliton Prado, estamos entrando com um requerimento na Comissão
de Educação, para que haja uma audiência pública, pois esse projeto
de nossa autoria não foi criado da nossa cabeça. O projeto foi
sugerido em um seminário da educação realizado nesta Casa, para
que o Conselho Estadual de Educação pudesse contar com a
participação de todos os segmentos, incluindo a educação infantil,
tornando-se um espaço totalmente transparente e participativo, em
que todos pudessem dar a sua contribuição.

Esperamos que, brevemente, contando com os representantes do
próprio Conselho Estadual de Educação, com o Presidente, com o
representante dos professores, por meio do Sind-UTE, com os
representes das entidades estudantis, das escolas particulares e dos
outros segmentos, possamos realizar um amplo debate, contribuindo
para o avanço na qualidade da educação e na fiscalização das
escolas, até mesmo superiores, pois muitas escolas estão sendo
criadas. E importante o papel do Conselho neste momento.
Debatendo-se a sua formação, teremos a oportunidade de criar uma
espaço maior de participação popular, sobretudo no setor da
educação. Temos de primar por isso. Estamos passando por um
momento histórico importante, em que os espaços de participação têm
aumentado, até mesmo por meio dos Conselhos.

Estive na Conferência Nacional das Cidades, que contou com a
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participação de 2.500 delegados do País inteiro e de 300
observadores. Temos de ampliar esse espaço. O setor da educação é
privilegiado com relação à realização de amplo debate. Desejamos
que o atual Conselho possa realizar tudo que for positivo. As
mudanças necessárias serão debatidas nesta Assembléia Legislativa,
que é a Casa da democracia e o espaço privilegiado do debate.
Esperamos que haja uma discussão conosco, bancada da Oposição,
e com a bancada da Situação. Esse é um convite ao diálogo, incluindo
os representantes do Governo do Estado, a Secretaria Estadual de
Educação e o próprio Secretário da Ciência e Tecnologia, que foi
Deputado nesta Casa. O primeiro passo nesse setor é a tentativa de
diálogo. Esse é o nosso desejo, e não teria sentido se fosse de outra
forma.

Desde agora, nós, os três Deputados que assinamos esse
documento, convidamos esta Casa para participar desse debate, a fim
de tomarmos as melhores medidas e de aprovarmos o novo projeto de
composição do Conselho Estadual de Educação, realizando as
mudanças necessárias reivindicadas historicamente, desde muitos
anos, por nossa categoria de professores e trabalhadores da
educação. Muito obrigada.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

imprensa, funcionários da Casa, pessoal que nos assiste das galerias
e pela TV Assembléia, neste momento, cumprimento o Dr. Alvimar de
Avila, que assumirá a Presidência do Tribunal de Alçada no próximo
dia 18 de março. Ele é natural de Diamantina e bacharel em Direito
pela UFMG. Em sua carreira, destacou-se como brilhante Juiz em
várias comarcas, tendo passado pela Comarca da minha querida
Curvelo. Foi promovido, logo em seguida, para a Capital, exercendo,
com eficiência e competência, a titularidade da 3' Vara Criminal de
Belo Horizonte. Pouco depois, foi promovido a Juiz do Tribunal de
Alçada, em que exerce o cargo de Vice-Presidente. Neste mês
assumirá a sua Presidência.

Ao longo da magistratura, o Dr. Alvimar obteve diversas promoções
por merecimento. Entre muitas honrarias, recebeu a Medalha de
Amigo da Marinha, concedida pelo Ministério da Marinha e Capitania
dos Portos de Minas Gerais; a P Medalha do Mérito Legislativo,
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concedida por esta Casa; o título Juiz do Ano de 1993, concedido
pelo Clube dos Advogados de Minas Gerais; o título de Cidadão
Honorário das cidades de Pirapora e Várzea da Palma; e a Medalha
da Inconfidência, em abril de 2003. Indiscutivelmente, o Dr. Alvimar de
Ávila é altamente qualificado para ocupar a Presidência do Tribunal de
Alçada, imbuído de extrema competência e força de vontade para
continuar o importante trabalho do Juiz Dr. Geraldo José Duarte de
Paula. Presto essa homenagem ao meu prezado Dr. Alvimar, por meio
dos seus familiares, principalmente pela consideração que tenho com
seu irmão, nosso amigo e colega, Deputado Wanderley Avila.

Em complementação à minha fala do dia 4 de março, quinta-feira
última, quando abordei a questão da violência na área central de BH,
que muito me preocupa, assim como à população belo-horizontina,
gostaria de chamar a atenção de todos para a matéria que o jornal
"Estado de Minas" publicou no dia seguinte, 5 de março, tratando do
mesmo assunto. A reportagem também enfocou o índice dos assaltos
na área central, especialmente pelo fato de que são ladrões
reincidentes que lideram os crimes ali cometidos. Segundo a matéria,
alguns infratores foram presos dezenas de vezes. A imprensa tem de
noticiar os abusos, chamando a atenção das autoridades. Também
nós, parlamentares, devemos fazer o que estiver ao nosso alcance
para coibir o aumento da criminalidade em nosso Estado. E não é só
na área central que isso ocorre, mas em toda a Capital. Os roubos
praticados na zona sul estão aumentando, especialmente nos Bairros
Belvedere, Sion, Anchieta, Bandeirantes e Savassi. Grande parte dos
marginais age constantemente, arrombando residências - casas ou
apartamentos - e provocando enormes prejuízos aos moradores.
Solicitamos à Polícia Militar, instituição que presta tantos serviços aos
cidadãos mineiros e ao Estado, que seja mais rápida quando for
convocada. Estão ocorrendo muitas citações de que ela está
demorando para chegar aos locais: quando chega, os bandidos já
partiram, estão longe, e pouca coisa pode ser feita. Mesmo assim,
parabenizamos o belo trabalho que as Polícias Militar e Civil prestam,
principalmente no aspecto preventivo, de modo a dificultar, cada vez
mais, a ação dos marginais e aumentar a nossa segurança. Há
reclamações que partem de todos os lados, seja da imprensa, seja da
sociedade, seja da população em geral. Não podemos esquecer o que
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está escrito em nossa Carta Magna. O Brasil e Minas Gerais
precisam buscar meios de resolver definitivamente a situação precária
em que se encontram algumas áreas essenciais à sobrevivência do
cidadão, especialmente a segurança das pessoas.

Há mais de um mês, Sr. Presidente, apresentei requerimento nesta
Casa, solicitando a realização de audiência pública para discutir a
precária situação em que se encontra o "Viaduto das Almas".

O pedido está na Comissão de Transporte, e minha sugestão para a
audiência seria no intuito de analisar todos os ângulos da situação
para que o viaduto fosse duplicado. Fica aqui, mais uma vez, a idéia
de que precisamos discutir os problemas desse viaduto de uma forma
mais ampla, mais completa.

Tomei conhecimento de que a Comissão de Transporte fez uma
visita ao "Viaduto das Almas" hoje, mas precisamos discutir com maior
eficiência e eficácia uma forma de resolver, definitivamente, essa
questão. Sabemos, por informações, que hoje esse viaduto não tem
garantia de trafegabilidade segura. Essa é uma situação que nos
deixa extrememente preocupados. Temos de trabalhar
preventivamente. Não vamos esperar que aconteça uma desgraça
maior para lamentar e tomar providências.

Quero também ressaltar um tema veiculado no jornal 'Diário do
Comércio" de 9/3/2004, que considero de alta relevância. Fala sobre a
revitalização de 18km do trecho de acesso à Grande BH pela BR-040,
uma parceria entre a Prefeitura de Nova Lima, a CEMIG, o Governo
Estadual, o Governo Federal e a iniciativa privada, isso nos deixa
muito contentes, porque, a todo o instante, recebemos reclamações e
ouvimos reportagens sobre a insatisfação de muitos motoristas que
trafegam naquele trecho. Devido ao tráfego de caminhões pesados,
que carregam minério, aquele trecho se encontra numa situação
degradada e extremamente complicada para quem dele precisa.
Quando a força de vontade política prevalece sobre as mazelas
corriqueiras, as parcerias se tornam realidade, as obras ocorrem e
enobrecem o nosso Estado. Por isso parabenizo a Prefeitura de Nova
Lima. Passamos toda a manhã e uma parte da tarde de hoje
discutindo uma situação que vai beneficiar muito a cidade de Nova
Lima, a exploração da mina Capão Xavier. Nova Lima, nos últimos
anos, principalmente sob as duas últimas administrações do Prefeito
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Vitor Penido, tem experimentado um grande desenvolvimento e se
preparado para o futuro. Sabemos que a atividade mineradora é
passageira e limitada. Itabira vê sua mineração se esgotar. A cidade
precisa preparar-se, porque ficará apenas com as conseqüências e já
não terá os benefícios que a atividade mineradora pode trazer. Quero
parabenizar Nova Lima, a CEMIG, o Governo Estadual, o Governo
Federal e a iniciativa privada. Parece que a MBR também está nessa
parceria para resolver a revitalização desses 18km de acesso à
Grande 8H pela BR-040. São essas as considerações que gostaria de
trazer na tarde de hoje. Concedo aparte ao nobre amigo, Deputado
Wanderley Ávila.

O Deputado Wanderley Avila (em aparte) - Meu querido amigo,
Deputado Doutor Viana, quero agradecer-lhe, , em nome da família
Avila, especialmente em nome de Alvimar de Ávila, Juiz do Tribunal
de Alçada, pessoa de quem temos o orgulho de dizer que é nosso
irmão. Procuramos nos mirar no seu exemplo e seguir sua prática na
vida, para que, de uma forma ou de outra, não visando alcançar o
sucesso que tem alcançado, possamos dar a nossa participação
positiva para a sociedade.

Isso tem acontecido, O Alvimar pôde, quando Juiz na sua querida
Curvelo, estreitar laços de amizade e de fraternidade com V. Exa.
Poucos são os colegas que conhecem a nossa origem. Nos tempos
atuais, é muito difícil encontrar uma família com dez irmãos, motivo de
orgulho para nós. Graças a Deus, a família do Alvimar de Ávila e do
Wanderley Ávila é assim constituída. Não tivemos muita dificuldade
para caminhar na vida, graças a nossos queridos pais, vivos ainda,
militar e professora. Portanto, financeiramente, não lhes foi custoso
formar os filhos. E graças à infinita , bondade de Deus, todos
caminharam na vida. Por isso a família Ávila, o Deputado Wanderley
Ávila e o Juiz Alvimar de Ávila estão felizes e agradecidos com o
reconhecimento demonstrado por V. Exa., ao fazer esse
pronunciamento na Casa do povo. Obrigado.

O Deputado Doutor Viana* - Agradeço o aparte de V. Exa. Somos
testemunhas de que tudo o que conseguiram foi pelo trabalho, pois já
temos convivência fraterna. Conhecemos a simplicidade, a humildade
e a grandiosidade de seus pais, que nortearam a vida de cada um de
vocês. Somos amigos e companheiros de V. Exa., professor que
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começou em Pirapora, e convivemos diariamente com seu trabalho
na sua vida pública como Prefeito na cidade e durante os vários
mandatos nesta Casa. Sentimo-nos felizes e, mais uma vez,
parabenizamos a família na sua pessoa, principalmente o Juiz Alvimar
de Ávila, que, se Deus quiser, será Presidente do Tribunal de Alçada
do Estado de Minas Gerais, orgulhando todos os mineiros.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, amigos das galerias, meus senhores e minhas senhoras,
antes de explanar os assuntos da tarde, quero fazer coro com as
palavras do caríssimo Deputado Doutor Viana, a respeito da figura
ímpar do Dr. Alvimar de Ávila. Tive o prazer, há dez dias, de registrar
nesta Casa, perante a Comissão de Administração Pública, momento
importante, rico e histórico para Minas Gerais, buscando, na figura do
eminente Juiz, uma estrela de primeira grandeza do Tribunal de
Alçada para ocupar o cargo do mais alto comando como nosso
Presidente.

Como advogado, sou testemunha de que o Dr. Alvimar é um grande
homem - exemplar cidadão, Juiz e julgador. Quero externar ao nosso
amigo dileto e companheiro, Deputado Wanderley Ávila, a nossa
alegria e satisfação. Somente os que estão no canteiro do Poder
Judiciário buscando decisões poderão interpretar, como eu, o
sentimento, a responsabilidade, o denodo e o alto saber do eminente
Juiz.

Quero que V. Exa., caríssimo Deputado Wanderley Ávila, também,
mais uma vez, leve a toda a sua família, pelas declarações que acaba
de nos prestar, a nossa satisfação e a nossa honra maior de ter um
Juiz-Presidente da envergadura de seu querido irmão, o nosso
querido Juiz Alvimar de Ávila.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais uma vez, ocupo esta tribuna
para alertar sobre o quadro de dificuldades por que atravessa, e vem
atravessando, de maneira pública e notória, a Defensoria Pública do
nosso Estado, especialmente no que se refere ao Defensor Público,
que não tem os seus proventos corrigidos há dez anos. Hoje, na
Federação, ficamos à frente apenas da Paraíba em termos de
remuneração de nossos queridos e incansáveis Defensores Públicos.
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Como se vê, não é de hoje essa situação, porém acredito já ser

agora a hora de se construir uma solução, pois não há como ignorar e
desconhecer o papel importante, indispensável, essencial que a
Defensoria Pública desempenha em favor das pessoas necessitadas,
que só têm essa instituição como instrumento de acesso à justiça, à
ordem e à paz.

Nunca é demais registrar o esforço e a determinação desta Casa, de
todos os companheiros parlamentares e das ilustres Deputadas, em
aprovar a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais. A Lei Orgânica prestou-se ao fortalecimento, sem dúvida, da
Defensoria como órgão autônomo, mas essa é uma etapa já vencida,
que exige de nós, agora, grandes avanços e conquistas.

Os dados de que dispomos informam a dimensão do desafio a ser
enfrentado. Em 2001, a Defensoria Pública fez 1.800.000
atendimentos, em sua maioria procedimentos da área de família.
Incumbiu-se, também, de mais de 90% dos processos na área penal.
No entanto, esses números foram reduzidos em decorrência da
realidade que conhecemos, já discutida e pleiteada; em muitas
oportunidades, por parlamentares desta Casa.

Permita-me citar, caríssimos colegas, que, dos 918 cargos de
Defensor Público, apenas 426 estão providos. Do ano de 1998 para
cá, houve uma redução de 40% no quadro de Defensores Públicos,
que migraram para outras carreiras jurídicas, atraídos por melhores
estruturas e remuneração. Em razão desse fato, temos apenas 75
comarcas providas de Defensores, 62 parcialmente providas e 153
sem provimento, afrontando o art. 130, § 20 da Carta mineira, que
determina ser obrigatória a criação de órgão da Defensoria Pública em
todas as comarcas. Por vezes, responde-se com a designação de
advogados dativos. Há tantos e tantos advogados trabalhando,
incansavelmente, em defesa daqueles que mais necessitam. Mas
também estes estão declinando da nomeação, em face do passivo
que já se acumula há um bom tempo.

Já mencionamos aqui, há poucos meses, uma questão que está
causando verdadeira angústia e justificada apreensão em um grupo
específico de 125 combativos Defensores, que estão na iminência de
terem sua situação funcional declarada irregular em razão de ações
diretas de inconstitucionalidade que tramitam no Tribunal de Justiça
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de nosso Estado e no Supremo Tribunal Federal. Realizamos em
26 de novembro passado uma audiência pública na Comissão de
Administração Pública, que alertou os Defensores e os nossos pares,
com muita veemência, para a necessidade urgente de solucionarmos
essa situação dramática e angustiante.

Na verdade, estamos diante de uma situação que se desenha da
maior gravidade e cujas conseqüências poderão ser imprevisíveis,
causando grandes prejuízos àqueles que necessitam da tutela
jurisdicional. E preciso demonstrar que a instituição Defensoria
Pública corre o risco de tornar-se inviável: hoje conta com pouco mais
de 400 Defensores, assoberbados com milhares de processos, não
dispondo da mínima estrutura para seu funcionamento. E preciso ter
em mente que a ausência da Defensoria Pública constitui verdadeiro
obstáculo para que os menos favorecidos postulem em juízo,
defendendo os direitos que lhes são assegurados pela Lei Magna.

Já apelamos reiteradas vezes desta tribuna aos vários órgãos do
Estado, particularmente ao nosso Governador - a quem saúdo neste
dia em que comemora seu aniversário natalício, rezando para que
Deus o abençoe e o ajude a continuar dirigindo os destinos de Minas
com determinação -, para que sejam providos todos os cargos de
Defensores Públicos, com remuneração à altura das atribuições.
Solicito que S. Exa. abra um leque de discussão com todos os
Defensores Públicos, além de liberar as verbas retidas, como
anunciou esta semana, beneficiando mais de 10 mil servidores do
Estado.

Neste momento, faço um apelo ao nosso caríssimo Governador
Aécio Neves para que reveja com toda sua equipe econômica a difícil
situação por que passam os Defensores Públicos de Minas, para que
o Estado possa ser o guardião dos interesses daqueles que mais
necessitam da tutela jurisdicional.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Prezado amigo,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, não é novidade a sua brilhante
atuação nesta Casa, sempre na defesa dos mais legítimos interesses
públicos. A causa dos Defensores Públicos é de todos os mineiros,
mas V. Exa. tem primado em fazer com muito brilhantismo a defesa
desses profissionais. Ao fazê-lo, defende os mais pobres, os
desvalidos, aqueles que, embora tenham direito constitucional à
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justiça, somente conseguem acesso a ela por meio da Defensoria
Pública. Sou testemunho de seu empenho. Como já disse, tenho a
felicidade de ser seu discípulo e seu parceiro nessa luta.

No ano passado, a Comissão de Administração Pública, cujas
tarefas temos a honra de compartilhar, realizou uma audiência
importante para discutir a situação da Defensoria e produziu
resultados.

V. Exa. se lembra de que, com a sua liderança, o nosso trabalho e o
dos demais colegas e a sensibilidade do relator do orçamento nesta
Casa e dos representantes do Governo, houve melhoria na fatia
orçamentária da Defensoria. Isso também ocorreu graças à
sensibilidade de nosso Governador, cujo primeiro ato foi sancionar a
lei que regulamenta a função do Defensor Público e a estrutura da
Defensoria Pública; porém, ainda há muito que se fazer. V. Exa. tem
razão quando clama por maior atenção à Defensoria Pública e diz que
podemos ter não só esperança, mas também a certeza de que o
Governador Aécio Neves, como já demonstra desde o primeiro
momento, será um parceiro eficaz e sincero para que, de fato, a
Defensoria seja valorizada. Faço coro com as suas palavras.

A união da Casa é fundamental. A Deputada Maria Tereza Lara
falou da nossa atuação em Divinópolis e da nossa tristeza de verificar
que o Prefeito, em vez de compreender a ação dos parlamentares e
ser um elo entre a comunidade e os Poderes constituídos, rechaçou a
nossa ação. Lá estivemos apenas para defender o entendimento,
propor o diálogo e o fim da greve malfadada.

Logo, parabenizo V. Exa. e reitero que o nosso papel não só é de
legislar e de fiscalizar, mas também o de ser o elo entre a sociedade e
os Poderes constituídos, para que a nossa sociedade viva tempos
melhores.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado. Desde o primeiro
momento, V. Exa. tem sido um grande parceiro.

Trago ao conhecimento de todos que promovemos ontem, no âmbito
da Administração Pública, sob a Presidência do Deputado Domingos
Sávio, um importante debate referente à figura do Contador Público.
Entendemos que o Contador Público é indispensável para analisar as
contas públicas. Buscamos junto a este Governo, primeiramente por
sua seriedade, transparência e ética, e por ser o grande norte, que a
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figura do Contador Público seja utilizada para a fiscalização de
todos os atos públicos, particularmente quanto ao seu plano de
carreira.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2 a Parte da reunião, com a 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.

Questão de Ordem
A Deputada Marília Campos - Sr. Presidente, Deputadas e

Deputados, peço a palavra para transmitir algumas informações sobre
os acontecimentos que hoje ocorrem em Unai. Pela segunda vez,
essa cidade acolhe uma grande manifestação de trabalhadores. A
primeira ocorreu organizada pelos Auditores Fiscais e seus sindicatos;
a segunda, organizada pelas centrais sindicais e pelos movimentos
estudantil e popular.

A minha indagação é o que essas manifestações desejam. A
primeira, a segunda e outras tantas que virão. Essas mobilizações
referem-se a, no mínimo, três grandes questões. Sr. Presidente,
primeiramente essas pessoas repudiam o assassinato dos fiscais da
DAT e do motorista, que ocorreu há 40 dias.

Segundo, reivindicam garantia de condições de trabalho para os
fiscais da DAT. Terceiro, reivindicam apuração do crime e punição dos
culpados.

Na primeira vez, eu e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Sargento
Rodrigues, Rogério Correia e Virgílio Guimarães estivemos lá, em
nome da Assembléia Legislativa e das Comissões do Trabalho e de
Segurança Pública, apoiando as manifestações. Hoje, 40 dias após
aquele bárbaro assassinato, não tomamos conhecimento de nenhuma
informação sobre as investigações. Fizemos uma audiência pública
que envolveu as Comissões do Trabalho e de Segurança Pública.
Essa audiência, que nos permitiu acompanhar de perto todo o
processo de mobilização e investigações, aprovamos importante
requerimento. Tramita na Câmara dos Deputados a PEC n° 235, que
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prevê o confisco de terras onde for verificado o trabalho escravo. O
requerimento aprovado na audiência pública pede que essa PEC
tramite em caráter de urgência. E muito importante sua aprovação,
pois é uma forma efetiva de combater o trabalho escravo no País.

Não poderia omitir uma informação importante e lamentável,
fornecida pelo representante do Ministério Público nessa audiência, o
Procurador André Ubaldino, de que a força-tarefa, anunciada pelo
Governo Federal logo após os assassinatos, não foi constituída. A
pergunta que coloco, como uma forma de cobrar do Governo Federal
uma informação, é: por que não foi constituída a força-tarefa? Será
que o fato de não haver sido constituída não dificultou a apuração em
relação aos culpados pelos assassinatos de Unaí? Isso provocou uma
surpresa generalizada, e, por essa razão, estaremos amanhã em
Brasília, em audiência pública com o Ministro da Justiça, para cobrar
essa informação.

Nossa luta não se resume a apenas cobrar a apuração desses fatos.
Queremos mais. Queremos que o trabalho escravo seja eliminado do
nosso País. Dados da Comissão Pastoral da Terra mostram que mais
de 25 mil trabalhadores encontram-se em situação análoga à
condição de escravo no País. São trabalhos degradantes, e essa luta
deve ser do conjunto dos Deputados desta Casa, contra o trabalho
escravo, contra o trabalho degradante.

Sem dúvida alguma, nós, da Comissão do Trabalho e da Comissão
de Segurança Pública, que já estamos acompanhando essa questão,
daremos continuidade a essa luta, travada também pelo Governo
Federal, de combate à terceirização e ao trabalho escravo e a favor da
alteração do Código Penal, ocorrida em dezembro, quando este
passou a criminalizar os responsáveis pelo trabalho escravo.

Estaremos promovendo mobilizações e acompanhando as que
ocorrerem em Minas Gerais e no Brasil. Amanhã estaremos em
Brasília, cobrando do Governo Federal o resultado das apurações e o
motivo por que não foi constituída a força-tarefa anunciada. Obrigada.

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°s 2.487/2004, das Comissões de Segurança Pública
e do Trabalho, e 2.488/2004, da Comissão de Direitos Humanos.
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Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de Política
Agropecuária - aprovação, na 3 Reunião Ordinária da 2a Sessão
Legislativa Ordinária da 15 a Legislatura, do Requerimento n°
2.328/2004, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira (Ciente.
Publique-se.); pelas Bancadas do PSDB, do PDT, do PTB, do PPS e
do PSB, informando a constituição do Bloco Parlamentar Social
Progressista - BPSP, e indicando o Deputado Antônio Carlos Andrada
como Líder do referido Bloco; e pelo Deputado Antônio Carlos
Andrada, indicando os Deputados Carlos Pimenta, Neider Moreira,
Arlen Santiago e José Milton para Vice-Líderes do BPSP (Ciente. As
Comissões e cópia às Lideranças.).

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

232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado George Hilton,
solicitando a inclusão em ordem do dia da Proposta de Emenda à
Constituição n° 16/2003.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°

273/2003, do Deputado Paulo Piau, que institui a política estadual de
apoio ao cooperativismo. Em discussão, o parecer. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento das Comissões de Segurança

Pública e do Trabalho, em que solicitam seja enviado oficio à
Delegacia Regional do Trabalho, com vistas à obtenção de cópia dos
relatórios de fiscalização de autoria do Sr. Nélson José da Silva,
Auditor Fiscal do Trabalho, relativos aos estabelecimentos rurais
situados no Município de Unaí. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2a Fase
0 Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a
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Presidência passa à 2 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e
a votação da matéria constante na pauta. A Presidência verifica, de
plano, que não há quórum especial para votação de proposta de
emenda à Constituição, mas que há para a discussão das demais
matérias constantes da pauta.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do

Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.782, que altera a denominação
e o objeto da Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG - e dá
outras providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do
veto. Com a palavra, para discutir, o Deputado André Quintão, que
disporá de 45 minutos.

O Deputado André Quin tão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, subo a esta tribuna para continuar a discussão desse veto
parcial ao projeto encaminhado pelo Executivo, que tratou da criação
da CODEMIG, a partir da fusão de órgãos estaduais.

O Bloco PT-PCdoB tem concordância com o artigo vetado.
Entendemos que a redação do "caput" desse artigo, de fato, não gera
uma interpretação adequada de seus objetivos, por isso estamos aqui
para discutir esse veto, assim como para iniciar um processo de
obstrução em vista da necessária negociação em torno dos planos de
carreira que estão tramitando nesta casa, dos servidores estaduais.

Nesse sentido, todas as Deputadas e Deputados do Bloco PT-
PCdoB estão inscritos para discutir esse veto. E importante essa
negociação com o Governo Estadual. Sabemos que a reconstrução do
Estado brasileiro, em especial do Estado de Minas Gerais, da sua
administração pública, requer servidores estimulados. Não é justo com
os servidores estaduais até hoje a inexistência de planos de carreira
adequados.

Posso falar até por experiência própria. Fui, durante muitos anos,
servidor concursado da extinta MinasCaixa. Sou servidor público
municipal concursado, Assistente Social da Prefeitura de Belo
Horizonte, com plano de carreira, porque uma coisa que o PT fez bem
em Belo Horizonte foi a discussão, seguida da implantação, de plano
de carreira, inicialmente, na área da educação depois, na saúde e,
mais recentemente, os planos de carreira da área de administração
pública geral. Sabemos que o servidor público é um elemento-chave,
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estratégico para uma boa política pública.

Nesse sentido, Minas Gerais se ressente da instituição desses
planos de carreira e se ressente ao longo dos anos, pois não se trata
simplesmente de uma questão que surge no atual Governo. Trata-se
de uma questão da história de relacionamento dos Governos
Estaduais com o servidor público. Sem falar nestes anos em que o
servidor público estadual tem convivido com a ausência de reajustes
salariais.

Sr. Presidente, entendemos que a proposição que virou previsão
constitucional de obrigatoriedade de remessa de planos de carreira foi
uma conquista fundamental para o servidor público estadual. Agora, é
o momento de a Assembléia Legislativa confirmar o seu compromisso
com os servidores, não só agilizando a aprovação dos planos de
carreira, mas sobretudo vinculando o plano de carreira à questão da
tabela salarial.

Não podemos discutir plano de carreira abstratamente sem a
correspondência salarial para os servidores públicos. Na estratégia de
reforma administrativa tão propalada pelo Governo estadual, é
fundamental que o servidor público estadual tenha o devido respeito.
As professoras, os professores, os trabalhadores das áreas da
educação e da saúde, os fiscais da arrecadação, os servidores
administrativos, as empresas e as autarquias, enfim, o conjunto de
servidores que estão prestando um bom serviço no Estado precisa de
uma nova tabela salarial.

O veto parcial do Governador do Estado trata da CODEMIG, que é
muito importante. Minas Gerais precisa retomar um processo de
desenvolvimento econômico, porque tem muitas potencialidades.
Minas Gerais tem localização estratégica, recursos minerais, a maior
malha rodoviária do País - absolutamente deficiente - uma malha
ferroviária que pode ser mais bem aproveitada, recursos energéticos,
instituições de ensino superior da mais alta competência e relevância
na produção e na difusão do conhecimento, da pesquisa e da
extensão, um povo bom e trabalhador, solo agriculturável, recursos
que o próprio Estado gerou do ponto de vista tecnológico no campo e
na cidade, uma tradição política de dar inveja ao restante do País, as
melhores expressões da cultura em suas diversas manifestações e
uma presença histórica no cenário nacional.
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Pode-se dizer que Minas Gerais é a síntese do País, mas, ao

longo dos últimos 20 anos, vem perdendo espaço. Minas Gerais é o 30

Estado na economia do País, mas está em 110 em índice de
Desenvolvimento Humano e em 8° na capacidade de atrair
investimentos. Minas Gerais concentra desigualdades regionais
absurdas, como, por exemplo, o PIB do Mucuri e do Jequitinhonha,
que participam apenas com 2,2% do conjunto do PIB mineiro.

E urgente uma estratégia de retomada do desenvolvimento
econômico mineiro; aliás, estratégia amplamente discutida por esta
Assembléia e pela sociedade mineira, a par das discussões do PPAG.

Sr. Presidente, achamos importante que a Assembléia discuta, sim,
esse veto, mas discuta também a questão social.

Não se constrói um Estado apenas com a estratégia de
desenvolvimento econômico, mas principalmente vinculando
desenvolvimento econômico a desenvolvimento social, porque
também não adianta a simples multiplicação de políticas públicas
sociais sem a necessária geração de emprego e renda.

Abri mão da minha inscrição na parte anterior da reunião, para não
cortar o pronunciamento do nobre Deputado Paulo Piau e mostrar a
minha concordância com os fundamentos apresentados por ele
quanto a educação básica, ensino fundamental, ensino médio,
merenda escolar no ensino médio, que, aliás, é objeto de um projeto
de lei do Deputado Weliton Prado, muito atento às questões da
educação, e de uma emenda popular ao Plano Plurianual assumida
pelo Governo do Estado. O Governo Estadual assumiu o
compromisso de, a partir do ano que vem, oferecer merenda escolar
nas escolas estaduais de regiões mais pobres.

Sabemos das dificuldades financeiras. O próprio Deputado Mauro
Lobo participou ativamente da Comissão de Participação Popular.
Buscamos uma compatibilização de recursos para que as emendas
realmente sejam cumpridas.

Quando falamos em desenvolvimento econômico, temos que falar
no fortalecimento da UEMG. A UEMG foi um grande avanço
constitucional, mas, infelizmente, apesar de todo o esforço e denodo
dos dirigentes das fundações existentes em várias importantes
cidades mineiras e de suas direções, sabemos que o financiamento é
um problema grave, sério. Esta Casa constituiu uma comissão
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especial, que, inclusive, apresentou uma emenda importante ao
Substitutivo n° 1, apresentado ao projeto de lei do Deputado Carlos
Pimenta, que busca destinar 10% dos recursos da Loteria Mineira
para a UEMG.

Ao discutir esse veto da CODEMIG, gostaria de dizer que a
vinculação do desenvolvimento econômico ao desenvolvimento social
é muito importante.

Depois, concederei aparte ao nobre colega e amigo de Câmara
Municipal, Deputado Célio Moreira.

E, a par disso, quero abordar ainda outro assunto. O Ministro
Nilmário Miranda esteve aqui para discutir uma denúncia gravíssima.
Felizmente, providências já estão sendo tomadas. Sou muito correto:
integramos uma bancada de Oposição, mas não somos uma oposição
cega, desqualificada, que não admite e incorpora os avanços
promovidos pelo Executivo.

Na presença do Ministro Nilmário, discutimos uma denúncia de
extermínio de adolescentes na Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Foram três mortes nos últimos dias. Está havendo uma
desova - termo horroroso, mas que é utilizado - de adolescentes
pobres em Esmeraldas. Na audiência promovida pelo Ministro
Nilmário, falou-se que esse número pode chegar a 50 na cidade de
Esmeraldas, se considerarmos os últimos meses.

Foi feita uma audiência pública na Fundação Dom Helder Câmara,
um movimento de direito e cidadania, e o Governo Estadual se
comprometeu, com a participação desta Assembléia, por meio da
Frente Parlamentar dos Direitos da Criança e do Adolescente, a criar
uma comissão para apurar esse extermínio. Estou vendo pela
imprensa que o Secretário de Estado de Defesa Social,
Desembargador Lúcio Urbano, já designou a comissão, que será
composta pelo Delegado Fausto Eustáquio Ferraz, da Divisão de
Crimes contra a Vida, pelo Dr. Celso Pena, Promotor da Vara da
Infância e da Juventude, e pela Ora. Cláudia do Amaral Xavier,
Promotora de Esmeraldas, que se farão acompanhar pela Ouvidoria,
por meio do Sr. José Francisco da Silva, nosso grande amigo.

Quero parabenizar o Secretário Lúcio Urbano, o Secretário-Adjunto
Luís Flávio Sapori, pessoa muito séria, que esteve presente nessa
audiência e comprometeu-se a ir até o fim dessas investigações. Não
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podemos admitir que adolescentes pobres, negros, e que, muitas
vezes, não tiveram acesso ao ensino fundamental e só puderam
sonhar com universidade estadual ou federal, sejam precocemente
assassinados.

É muito importante que essa força-tarefa investigue a fundo. A
Frente Parlamentar dos Direitos da Criança e do Adolescente estará
acompanhando essas investigações, porque as denúncias são graves.

Apresentamos projeto de lei que cria o programa de proteção a
crianças e adolescentes ameaçados de morte no Estado e o conselho
gestor do programa e dá outras providências.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Obrigado, Deputado André
Quintão, é uma honra aparteá-lo. Gostaria de fazer referência a
algumas considerações de V. Exa. Acredito na força-tarefa do
Secretário de Defesa Social, Desembargador Lúcio Urbano, do Prof.
Sapori e do José Francisco, da Ouvidoria. Com  toda certeza, haverá
empenho, inclusive por determinação do Governador. Sabemos disso,
não é de hoje. Quando Vereador em Belo Horizonte, V. Exa. também
teve a oportunidade de discutir a ação dos grupos de extermínio,
principalmente contra os adolescentes. A chacina do Taquaril, até hoje
não foi resolvida. Discute-se agora a atuação da força-tarefa na
elucidação da chacina dos fiscais de Unaí, que precisa ser apurada.
Já foi debatida, discutida e denunciada essa banda podre das Polícias
Civil e Militar, constituída por bandidos com carteira de policial, que
precisam ser identificados e punidos com rigor. Sabemos do empenho
do Ministro Nilmário, batalhador desde quando Deputado Federal,
sempre em busca de solução, não só para Minas Gerais, mas para
vários Estados que têm esses grupos de extermínio.

Outra importante abordagem, Deputado André Quintão, feita por V.
Exa. sobre as estradas mineiras, a maior malha rodoviária do País, é
muito oportuna. Ontem, eu e o Deputado Laudelino Augusto fizemos
uma visita com a Comissão de Transporte à MG-010, em Conceição
do Mato Dentro. Trata-se de estrada que traz grandes prejuízos não
apenas àquela cidade, mas a toda a região. Aliás, atolamos e
precisamos ser rebocados. Na próxima semana, será votado relatório
da Comissão, cuja cópia será encaminhada ao Secretário, ao
responsável pelo DER e ao Governador. Há trechos da estrada que
foram recuperados há menos de um ano e que precisam ser refeitos.
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Constatamos ainda várias falhas técnicas.

Teremos audiência nesta Casa, quando será solicitada a presença
do responsável do DER, e pediremos seja disponibilizada uma sonda
para a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para
que possamos em algumas obras verificar a espessura do asfalto e a
base. Em alguns trechos da MG-010, não vimos asfalto, mas uma
casquinha de ovo, que se quebra ao nela batermos o pé. Isso é um
absurdo. Verificaremos os contratos, conferiremos e mediremos a
camada de asfalto, porque algumas estradas, em menos de um ano
de construção, estão acabadas.

Hoje, a Comissão fez visita técnica ao Viaduto Vila Rica, conhecida
como Viaduto das Almas.

No Viaduto das Almas, estão sendo aplicados R$250.000,00 em
sinalização e instalação de cinco radares para reduzir a velocidade.
Dessa forma, vidas serão preservadas. Nesse local já morreram
aproximadamente 240 pessoas. Não vai aí uma cobrança ao Governo
atual nem ao Ministro Anderson Adauto, mas sabemos que basta boa
vontade para resolver os problemas. Houve desta vez boa vontade do
Governo Federal, ainda que essa seja uma obra paliativa, de
emergência.

Parabenizo o Dr. Alexandre Silveira, Coordenador do DNIT, pelo
empenho. Ele foi a Brasília e brigou para que o recurso fosse
disponibilizado. Com certeza, a quantia de R$250.000,00 salvará
vidas.

Não podemos, no entanto, permitir que essas obras sepultem o
projeto de construção da nova travessia naquele local, que é a
variante de aproximadamente 2,8km. O projeto foi aprovado, e a obra,
licitada. Na época, a quantia era em torno de R$3.000.000,00 e, hoje,
corrigido, chega a aproximadamente R$20.000.000,00. De um ano e
meio para cá, houve quase 50% de reajuste. No orçamento de 2004
não foi destinada verba para a construção dessa variante.

O tráfego nos trechos Belo Horizonte-Congonhas e Congonhas-Belo
Horizonte está sendo mais bem sinalizado. A Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas está atenta.

Nossa próxima visita será à BA- 135, o "corredor da morte". A
Comissão, o DNIT, os Vereadores, os Prefeitos e os Deputados
votados na região farão uma visita "in loco" ao "Trevão" da BR-040 até
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Montes Claros. Cobraremos urgência na conclusão dessa obra,
que já foi licitada. São três trechos: de Montes Claros a Engenheiro
Navarro, de Engenheiro Navarro a Corinto e de Corinto ao "Travão".
Fomos informados de que, dentro de aproximadamente 30 dias,
começará a recuperação da BR-135, onde trafegam ônibus, carros e
ambulâncias. Capotamentos e batidas ocorrem com freqüência, e
dezenas de pessoas já morreram. E um risco trafegar nessa BR,
principalmente à noite.

Portanto, na semana que vem faremos a visita ao local.
Gostaríamos de convidar todas as lideranças, desde São José da
Lagoa até Montes Claros. Entraremos em contato com todas as
Prefeituras e Câmaras, para que façam suas manifestações e
reivindicações. Cobraremos do DNIT e do Ministério dos Transportes
a imediata recuperação da BR-135. E preciso que seja feito desvio em
alguns lugares. São 106km de desvio para quem entra em Felixlândia
e pega a BR-040 até o "Trevão". Não dá para passar. As pessoas
dizem que os buracos diminuíram porque aumentaram de tamanho.

Parabenizo V. Exa. por seu pronunciamento e registro õ trabalho da
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que está
atenta às reivindicações dos Deputados e das lideranças. Visitaremos
as BRs, as MGs e cobraremos dos Governos Federal e Estadual
providências para a recuperação da malha rodoviária do Estado.

O Deputado André Quintão* - Obrigado, Deputado Célio Moreira.
Antes de prosseguir a discussão desse Programa de Proteção a
Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, por V. Exa. ter
levantado uma questão importante, que tem relação com a CODEMIG
e com a antiga COMIG, falarei sobre as obras que podem impulsionar
o desenvolvimento econômico do Estado.

Deputado Célio Moreira, não há a menor dúvida de que Minas
Gerais tenha de contar com uma atenção especial no que diz respeito
à recuperação das suas estradas, por possuir a maior malha
rodoviária do País. Não há como desenvolver o Estado sem uma infra-
estrutura básica. Transporte e energia já eram metas norteadoras do
nosso saudoso Juscelino Kubitschek. Agora, o Governo Federal está
liberando recursos importantes em parceria com o Estado e os
municípios, por exemplo, para a recuperação do trecho que liga
Lavras a Barbacena, que é muito importante. Sem falar no
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agronegócio, atendo-me apenas ao turismo, essa região é
importantíssima. São João dei-Rei e Tiradentes são cidades-
referências. Em Tiradentes, há festivais de cinema e gastronômico. As
cidades próximas têm potencial para o ecoturismo. A própria cidade
de Lavras possui potencial, do ponto de vista da produção do
conhecimento, vinculado à vocação mineira, agrícola e pecuária, com
a sua Escola Superior de Agricultura. Em São João dei-Rei, há
instituições de ensino superior importantes. Essa ação significa a
possibilidade do desenvolvimento econômico dessa região.

V. Exa. citou a BR-135 e o "Viaduto das Almas". Esse último é uma
questão de proteção à vida humana. As obras nesse local já deveriam
ter sido realizadas. Deputado Célio Moreira, foi bom ter-se lembrado
desse viaduto, pois é um daqueles espaços que nos causa
indignação. Ministros do Governo anterior já assinaram a liberação
para essa obra. Entra governo e sai governo, são firmados contratos
para isso. Tenho a certeza de que, durante o Governo Lula, essa
questão será atacada em curto prazo. O Deputado Célio Moreira
elogiou o Governo Lula com razão, pois já está tomando providências
urgentes para uma intervenção mais estruturante, uma vez que a
engenharia atual permite uma nova solução para esse viaduto em
curva, completamente inadequado. A BR-040, que liga Belo Horizonte
ao Rio de Janeiro, passando pela nossa querida Zona da Mata,
precisa ser duplicada e necessita de um tratamento especial. As obras
da BR-381, por determinação do Presidente Lula, serão finalmente
concluídas. O Presidente tem essa visão. E evidente que o seu
primeiro ano de Governo foi mais difícil, mas, no ano de 2004, muitas
obras serão concluídas e efetivadas, como a da rodovia que liga
Lavras a Barbacena. E o Deputado Célio Moreira, Presidente da
Comissão de Transporte, trouxe boas notícias para Minas Gerais. O
veto trata da CODEMIG. Sem dúvida, não existe proposta para o
desenvolvimento do Estado sem que esteja incluída a recuperação
das estradas e o asfaltamento.

O Deputado Mauro Lobo, que propôs a instalação de uma comissão,
já me confidenciou que apresentou, na transição de Governo, o
resultado desse trabalho, recomendando o asfaltamento de pequenos
municípios até eixos rodoviários estratégicos. Um dos projetos
estruturadores encaminhados pelo Governador Aécio Neves foi a
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ligação rodoviária de 224 municípios, que, com a liberação de
recursos internacionais, poderá ser iniciada. Isso é fundamental,
porque não adianta ter uma BR se o município não pode escoar a sua
produção, seja de leite, seja insumos agrícolas, seja de quaisquer
outros produtos.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Elogio o seu
pronunciamento, que nos dá oportunidade de participar dessa
discussão. A sua frase foi perfeita. Não se pode falar em
desenvolvimento regional e estadual - apesar de todo o esforço do
Governador Aécio Neves e do Presidente Lula -, se não há estrutura
para viabilizá-lo. Quando falamos em implantação de indústrias em
Minas Gerais, principalmente no Jequitinhonha e no Norte do Estado,
esbarramos na falta da energia elétrica. Como implantá-las, se não
existe energia? Perdemos várias indústrias. O pólo moveleiro de Grão
Mogol poderia estar funcionando perfeitamente bem, aproveitando
aquela vasta área de reflorestamento existente. O empreendimento foi
inviabilizado tecnicamente por falta de energia elétrica. Como falar em
desenvolvimento, se a nossa malha viária está absolutamente
intransitável? No Sul de Minas, na Zona da Mata, no Triângulo, no
Norte, no Jequitinhonha e na área central de Belo Horizonte, as
estradas estão sem condições de tráfego para escoar até mesmo a
produção. Existem projetos para revitalizar o São Francisco,
começando de Pirapora e indo até Juazeiro, na Bahia, o que poderia
facilitar muita coisa. São mais de 1.500 Km de hidrovia. O rio está
assoreado e não oferece condições de navegabilidade. A nossa malha
ferroviária também está praticamente inutilizada. Falava-se no trecho
Pirapora-Unaí para escoar a produção regional, mas isso ficou na
promessa. O escoamento da produção na região Nordeste por ferrovia
também não foi possível. Chegou o momento de se repensar Minas
Gerais. O Governador e o Presidente Lula estão corretos. Precisamos
começar do zero. Não adianta dar seqüência a projetos, se não os
temos; não adianta ter uma mentalidade utópica para fazer e
acontecer, se não temos recursos para isso. E preciso viabilizar o que
temos de melhor e verificar os grandes canais de escoamento, seja
rodoviário, ferroviário ou hidróviário, tentando priorizar alguns desses
pontos, para que possamos colocar Minas e o Brasil no caminho do
desenvolvimento.
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O Deputado Célio Moreira foi muito feliz ao citar a BR-135. Não

sei se o senhor passou por lá recentemente, mas ela está uma
vergonha. Alguns Prefeitos da região do extremo Norte do Estado - de
Berizal, de Ninheira, de Indaiabira, últimos municípios da fronteira com
a Bahia - estão aqui hoje, apavorados, porque choveu mais do que é
costume, e as estradas acabaram. Não é possível fazer o transporte
dos alunos, que não podem ir para as escolas. Nenhum desses
municípios possui patrulha mecanizada; não têm patrol; não têm trator
de, esteira; não têm caminhão nem dinheiro para alugar nada.

E necessário que haja um socorro emergencial tanto do Governo
Federal quanto do Governo do Estado. Minas Gerais vive uma
situação dramática. O seu setor viário está em situação caótica. A
maior malha viária federal passa por Minas Gerais. E necessário que
seja feita alguma coisa. O Ministro Anderson Adauto foi a Montes
Claros, autorizou uma operação tapa-buracos, que, infelizmente, não
foi iniciada. Estamos esperando o projeto internacional via Bird para
fazer a recuperação da BR-135 e, enquanto isso, todos os dias,
vemos ali acidentes fatais. Na semana atrasada, o Pe. Plácido, que
estava atendendo às comunidades rurais, morreu em um acidente
perto da cidade de Bocaiúva. Mais de 12 alunos da UNIMONTES
morreram perto de Curvelo. Todos os dias perdemos nossos
companheiros e amigos montesclarenses nessa fatídica e assassina
BR-135, principal artéria de escoamento da produção e da população.
Temos que desarmar nossos ânimos. Não adianta jogarmos a culpa
no Presidente Lula ou em qualquer outro Presidente. E importante que
possamos fazer uma análise conscienciosa e real do que está
acontecendo e tentar conseguir recursos para que alguma coisa seja
recuperada neste ano, em 2005 e em 2006. Assim estaremos agindo
com segurança e responsabilidade. Não adianta falar que vai fazer e
acontecer e ficar só no papel e na retórica. Desenvolvimento, meu
caro André, passa por questões que já existiam há 50 anos, no tempo
de JK. Estamos tendo que combater falta de energia e de estradas.
Estamos repetindo o discurso de JK feito há 50 anos. Infelizmente ele
está mais vivo do que nunca. O Brasil parou infelizmente por falta de
energia e de estradas. Obrigado.

O Deputado André Quintão* - Antes de conceder aparte ao amigo
Deputado Domingos Sávio, queria manifestar concordância.
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Discutimos esse veto da COMIG, exatamente para encontrar uma
estratégia de desenvolvimento econômico compartilhada e integrada
entre Governos. Não existe um governo salvador da pátria, não existe
um Governo, um Presidente ou um Governador responsável. Esse é
um passivo com o Estado de Minas Gerais, que, ao longo dos últimos
20, 25 anos, tem carecido de planejamento público, de maiores
investimentos federais, de estratégia de desenvolvimento econômico.
Na ocasião da discussão do Plano Plurianual teremos condições
políticas, inclusive pela integração do Governo Federal com o
Estadual, de correr atrás desse prejuízo com uma lógica exatamente
na perspectiva que V. Exa. apontou: estabelecendo prioridades, pé no
chão, sem demagogia, hierarquizando os recursos disponíveis, numa
lógica de desenvolvimento econômico e defesa da vida e novos
investimentos em áreas estratégicas. Em primeiro lugar vem a defesa
da vida. Situações como essas relatadas por V. Exa. evidentemente
têm que ter prioridade absoluta.

Vou conceder um aparte ao Deputado Domingos Sávio, que faz uma
discussão importante no Centro-Oeste e Sudoeste mineiros: a MG-
050, que pega uma região importantíssima do ponto de vista
econômico, de potencial econômico. Fico pensando na região de
Furnas, no potencial do turismo, na vinculação com a região
desenvolvida de São Paulo. Nessa perspectiva, já foi discutida e
encaminhada pelo Deputado Domingos Sávio a proposta de uma
audiência pública na cidade de Divinópolis onde temos que fazer o
debate. Qual a importância estratégica daquela intervenção para o
Centro-Oeste e Sudoeste mineiros? Qual a importância da 135, no
caminho das veredas para o nosso sertão, para a importante cidade
de Montes Claros, para o Jequitinhonha? Poderia dar outros
exemplos, mas, para o tempo não se esgotar, vou conceder aparte ao
Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Sem constrangimento e
frente a frente com o Deputado André Quintão, falarei sobre a minha
alegria por conviver com ele. Apesar de termos posições partidárias
diferentes, temos identidades de princípio no trato com as questões
públicas. Em razão disso, registro minha admiração e respeito pelo
trabalho do Deputado André Quintão nesta Casa, o que não é
novidade, já que sua brilhante história pública, não apenas no campo
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social, o trouxe aqui. V. Exa. domina plenamente as áreas sociais.
Esta Casa ganha com a presença de um Deputado, que, com discurso
propositivo e combativo, busca o entendimento para alcançarmos o
bem comum. Com certeza, é o que a sociedade reclama.

O discurso é muito afinado com a linha de ação do Governador
Aécio Neves, que também propugna pelo entendimento, pela busca
de esforços, ainda que as idéias possam divergir. Entretanto, os
homens não devem divergir quando assumem compromisso com o
interesse público. Identifico-me com a maneira de trabalhar de V.
Exa., pois devemos e podemos somar esforços para o bem do povo
de Minas, especialmente tratando-se das nossas estradas. Vivemos
num dilema em Minas Gerais. Não há que se falar que Minas é
responsabilidade do Governo Municipal, do Governo Estadual ou da
União, mas de todos nós, somando esforços e resolvendo o problema
o mais rápido possível. Como disse o Deputado Carlos Pimenta, vidas
são tiradas no dia-a-dia, e a morte é anunciada nos nossos
pronunciamentos. O problema continua. As rodovias encontram-se em
estados precariíssimos, os buracos tomam conta de tudo.

Além disso, existe um problema não menos relevante: o gargalo no
desenvolvimento econômico de Minas Gerais. V. Exa. cita fato
verídico que sempre está na ordem do dia. Não só Divinópolis, mas o
Centro-Oeste mineiro, região que conhecemos tão bem, passa por
situações envolvendo o Estado e a União. A BR-262, fundamental
para o desenvolvimento de Minas e principal artéria de escoamento e
de acesso dos produtos vindos do centro ou das regiões litorâneas
para o Triângulo e para a região central do País, está em condições
muito precárias. A necessidade de sua duplicação já não mais requer
debate. Por determinação do Ministro Anderson Adauto, o projeto foi
elaborado. E fundamental que partamos para a execução da
duplicação da BR-262, principalmente de Betim a Bom Despacho. A
rodovia MG-050 também está em más condições. Para nossa alegria,
o Governador disse que priorizará ações visando à melhoria da
importante artéria de desenvolvimento do Centro-Oeste. A rodovia 494
também é uma calamidade. Ao se discutir o veto, discutimos também
• desenvolvimento do Estado. Já que se trata de uma companhia com
• propósito de desenvolver o Estado, não podemos deixar de falar em
rodovia.
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V. Exa. tem razão de trazer o tema à baila, para discussão nesta

Casa. Torna-se necessário haver união. E preciso que o Governo
Federal não só regulamente a CIDE como também repasse os
recursos o mais rápido possível, sem vinculá-los à receita total do
Estado para efeito de amortização da divida. O grande problema do
Brasil é a dívida. Como V. Exa. citou o Plano Plurianual, permito-me
fazer um alerta não ao Presidente Lula, pois seria arrogância querer
alertá-lo. Não só o PT, mas também todos nós somos responsáveis
pelo País. Nós, do PSDB, temos o dever de alertar e de questionar.

O Plano Plurianual acaba de ser anunciado pelo Ministro Palloci com
um novo superávit. E o dobro do que, a princípio, era pactuado com o
famigerado, endemoniado FMI. E o dobro do superávit que era
defendido pela Governo da "herança maldita".

Pois bem. E tempo ainda de repensar essa questão. Ninguém está
aqui para dizer que o Governo deve mudar, numa guinada, a sua
condução da política econômica. Não é isso. Seria uma incoerência.
Defendemos a condução de uma política econômica com estabilidade,
com seriedade, com desenvolvimento sustentável. Continuamos
defendendo essa tese. Mas será que é com um superávit em torno de
4,5%, que significa bilhões e bilhões de recursos remetidos para o
exterior, sem que haja um centavo para investimento concreto nas
rodovias deste País, que iremos acertar?

Então, essas indagações que fazemos é porque ainda há tempo.
Ainda há tempo! Não podemos esperar passar todo o período do
Governo Lula, porque ele não conseguirá pagar toda a dívida externa
do Brasil, que não foi contraída pelo Governo Fernando Henrique,
especificamente. V. Exa., como foi dito, sabe que se trata de uma
dívida histórica, que vem desde o período em que Portugal aqui se
instalou. Não podemos, portanto, querer pagar com o sacrifício do
povo brasileiro, como já dizia o nosso saudoso Presidente Tancredo
Neves.

Parabéns a V. Exa. Reitero-lhe o meu respeito e a minha admiração
por seu trabalho. O Governador e o Presidente já estão demonstrando
boa-vontade, e esperamos que, de fato, medidas concretas sejam
postas em prática para resolver os problemas de nossas rodovias.
Muito obrigado.

O Deputado André Quintão* - Agradeço ao Deputado Domingos
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Sávio o aparte.

Lembro que, felizmente, este ano, o Governo Lula duplicará os seus
investimentos nessa área. O ano passado foram R$6.000.000,00, e
este ano serão R$12.000.000,00. Em que pese ao contingenciamento
do ano passado, Minas Gerais já tem, inclusive, algumas ações
concretas. Comunico, aqui, aos Srs. Deputados e Deputadas que,
provavelmente no dia 26 próximo, o Presidente Lula inaugurará a tão
sonhada ponte de ltinga, no vale do Jequitinhonha. Era uma promessa
dele. Foi a primeira região visitada por ele, após sua eleição.
Felizmente, estaremos lá, dia 26, participando da inauguração. Trata-
se de um ato concreto na cidade de ltinga, em uma região que precisa
de investimentos.

O tempo se esgotou, Sr. Presidente, e não foi possível abordar
todos os aspectos que gostaria. Quando se fala em desenvolvimento
econômico, fala-se em questões de recursos. Em outra oportunidade,
abordarei esse aspecto.

Ontem realizamos uma audiência pública da Comissão de Trabalho,
Deputada Jô Moraes, e vimos um dado assustador, que merece,
inclusive, um estudo aprofundado por parte da Assembléia e da
assessoria da Casa. Trata-se do contrato da GTech com a Loteria
Mineira. Havia uma cláusula que previa o repasse de 25% do
arrecadado para programas sociais em Minas Gerais. Isso não
aconteceu. Havia a meta de implantação de 3 mil terminais até 1996,
mas também não se cumpriu. Esse contrato deveria ser prorrogado
para o ano 2000, mas a meta foi diminuída para 1.500. Portanto, há
muitas questões nesse caso que devem ser analisadas. Para ser
respeitoso com o Regimento Interno, isso será objeto de outro
pronunciamento.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado André Quintão - Percebendo, Sr. Presidente, de plano,
que não há quórum para o prosseguimento dos trabalhos, solicito o
encerramento da reunião.

O Deputado Weliton Prado - Parabenizo o Deputado André Quintão,
que está discutindo o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.782.
Dentro do tema, abordou também a questão das estradas em nosso
Estado. Minas Gerais tem a maior malha viária de todo o País.
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Sabemos também que há estradas aqui totalmente intransitáveis,
que precisam, portanto, de que os Governos Federal e Estadual
tomem uma posição, o mais urgente possível, com a participação,
inclusive, da sociedade civil.

Aproveito a oportunidade para parabenizar o Batalhão Mauá, da
cidade de Araguari, que faz um trabalho belíssimo de recuperação das
estradas. Não se trata de "tapa-buracos" não, mas de recuperação
mesmo. A estrada que o Batalhão recupera é de qualidade e,
portanto, um serviço belíssimo, exemplar para todo o País.

Gostaria também de dizer que o Governo Federal teve a coragem de
mexer no vespeiro. Então, como exemplo, estradas que ficariam em
10 milhões no Governo passado, no atual Governo ficam em torno de
6 milhões, reduzindo-se em 30% o valor dessas obras.

Isso é transparência, é honestidade. Faltam recursos, mas esse
problema precisa ser resolvido pelos Governos Federal e Estadual.

Parabenizo o jornal "Diário da Tarde", que publicou reportagem
sobre um assunto que debatemos na reunião de ontem, ou seja, as
dificuldades dos professores designados, que trabalharam em
fevereiro, mas não receberão seus salários. A matéria traz detalhes
sobre a manifestação realizada ontem, em frente à Secretaria da
Educação, na Av. Amazonas. Mais de 2 mil professores pararam o
trânsito por alguns minutos, solicitando que o Governo do Estado
cumpra sua obrigação e pague seus salários. Se trabalharam em
fevereiro têm direito a receber no mês subseqüente. Isso é direito de
todos os trabalhadores.

Diz a reportagem: "Professores. Em protesto bem-humorado,
designados do Estado saem na Av. Amazonas, de verde e rosa, atrás
do pagamento, em referência à escola de samba Mangueira, que
homenageou a Estrada Real. Ironizando a participação de Minas no
samba-enredo da Mangueira, do Rio de Janeiro, e acusando o
Governo do Estado de estimular empresários mineiros a patrocinarem
o desfile da escola de samba, os professores vestiram verde e rosa,
cores da Mangueira".

Parabenizo esses servidores. Temos de sair às ruas, protestar,
colocar a boca no trombone e exigir nossos direitos. Conforme a
reportagem, 80 mil professores da rede estadual de ensino ficarão
sem receber seus salários. Como pagarão água, luz, telefone,
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supermercado e transporte? Existe um auxílio-transporte de
R$30,00 por mês. O problema é que a maioria dos professores gasta
mais de R$10,00 por dia somente com transporte. Infelizmente, o
Governo do Estado não aumentou esse valor, que está muito aquém
das necessidades dos servidores.

Como irão trabalhar sem receber seus salários? Como pagarão
aluguel e farão as despesas de casa? A justificativa do Governador é
que não existem funcionários para fazer a folha de pagamento. O
Estado de Minas, um dos maiores da Federação, não tem funcionários
suficientes para fazer a folha de pagamento? Isso é incompetência.
Conhecemos as dificuldades enfrentadas pelo Governo. Estamos à
disposição nesta Casa para ajudar a fazer as mudanças necessárias.
Em certas circunstâncias, precisamos elogiar o Governador, e não
criticá-lo. Está em constante diálogo com o Governo Federal. Minas foi
o Estado que mais recebeu recursos federais, que resultaram em
grandes investimentos. Isso prova que o Governador está realizando
boas articulações. Mas temos de denunciar o que está errado.
Existem muitas coisas erradas, principalmente sobre a educação e a
saúde.

O nosso objetivo é sensibilizar todos os parlamentares desta Casa
para que possamos resolver o problema de todos os designados e
não apenas os da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a
matéria, existe uma possibilidade de a Secretaria procurar alternativas
para os professores da Região Metropolitana. Como ficarão aqueles
das demais regiões do Estado? Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, serei breve e não
polemizarei sobre o assunto, porque isso é elementar. Não há
Deputado nem cidadão mineiro que, por algum momento, queira
discutir a questão da legitimidade de se efetuar o pagamento em dia,
a começar pelo Governador Aécio Neves. Em que pesem a todas as
dificuldades que encontrou no primeiro ano de Governo, o Governador
procurou administrar as finanças a fim de pagar em dia o 13 0 salário,
em vez de promover muito discurso e bravata, numa atitude de
seriedade para com os servidores públicos. Se, por um lado, é uma
obrigação, por outro, ninguém lembrava quando, na história de Minas
Gerais, isso foi praticado, tamanho o descaso que o Estado mantinha
na relação com os servidores. Isso começou a mudar e mudou. Logo,
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o Governo do Estado está pagando rigorosamente em dia os seus
servidores.

O que o Deputado Weliton Prado trouxe novamente a esta tribuna
não corresponde a uma realidade referente à rotina do Estado. Por
quê? Porque se tratam de professores designados. Essa designação
ocorreu em razão de obediência a orientações judiciais e cumpre um
trâmite burocrático. Ao assumir, todo servidor sabe que não há como
pagá-lo sem que seja cumprido o trâmite burocrático de se realizar o
empenho. Foi apenas isso que ocasionou o atraso momentâneo, que
está sanado. O Governo demonstrou e informou claramente que não
só há recurso disponível para isso, priorizado com absoluta
tranqüilidade para os servidores, como também estão sendo tomadas
as providências necessárias para que esse pagamento seja
efetivamente depositado na conta de cada um dos servidores.
Naturalmente, a partir de março, a rotina se estabelece. Quer dizer, o
servidor já entrará na rotina da folha de pagamento global do Estado.

Portanto, tentam criar um fato político para passar a idéia de que há
um atraso do Estado em relação à folha de pagamento dos
servidores. Isso não corresponde à verdade. A situação específica dos
designados existe como sempre existiu, principalmente nas ocasiões
em que há um número grande de designação no início de ano letivo.
Isso obedece primeiramente a uma rotina burocrática, para que se
efetue o pagamento de maneira correta. Não se pode pagar alguém
sem que haja o empenho, o livro de ponto, ou seja, todos os
procedimentos que a própria lei exige do Governo. Então, a questão
não é estar atrasado ou em dia, mas cumprir um rito que a lei exige do
Governador.

Logo, é importante ressaltar isso, porque, senão, passa-se para a
comunidade, a população, uma idéia de que o Governo está-se
recusando...

Sr. Presidente, a nossa fala não tem propósito algum de polemizar.
Volto a dizer que não estou polemizando, acusando nem defendendo.
Nessa questão, o Governo nem sequer precisa de defesa, posto que a
folha de pagamento dos servidores do Estado da ativa e dos
aposentados está rigorosamente em dia, cumprindo os calendários
programados. Há uma vantagem; esses calendários estão sendo
encurtados, se compararmos com o praticado anteriormente e o
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décimo-terceiro pago em dia. Especificamente, os servidores
designados tiveram naturalmente de aguardar que o processamento
do seu ponto, do seu contrato e do empenho relativo ao salário,
tramitasse como a lei exige, para que o Governo efetuasse o
pagamento.

Logo, a situação é de absoluta normalidade. Para tranqüilizar os
professores, a fim de que continuem desempenhando as suas
funções, é importante dizer não só isso, como também informá-los
que verifiquei isso, pois é minha função. Está-se providenciando o
pagamento relativo a fevereiro e a março. Aliás, no mês de março,
será efetuado junto com todo o conjunto da folha de pagamento do
Estado dentro da mais absoluta normalidade.

Sr. Presidente, era o que tinha a esclarecer, para que não paire
dúvida sobre a seriedade do Governador Aécio Neves e do seu
respeito para com os servidores públicos, especialmente os da
educação. O objetivo de minhas palavras é tranqüilizá-los. Estamos
aqui atentos. Eles receberão os seus salários, e o Governador está
procurando pagá-los rigorosamente em dia.

O Deputado Irani Barbosa - Fico, às vezes, até arrepiado com a
defesa veemente que o PT faz do Governo Federal e do ataque que
faz ao Governo do Estado, num momento em que, sabemos, foi um
erro, mas obviamente o Governador não teve culpa no processo. Ele
tem pessoas encarregadas para isso. Lamentamos o atraso no
pagamento, porque o servidor contratado é o mais sacrificado do
Estado, o que menos garantias tem, e sempre a corda arrebenta do
lado mais fraco. Precisamos mudar essa situação. O funcionário
público já é sacrificado neste Estado, e teve a defesa do partido do
Governo Federal durante o período em que buscavam alçar a
Presidência da República. Depois disso, virou contradição. Hoje eles
querem defender o funcionário público do Estado, mas sacrificam os
funcionários públicos federais, os velhinhos, os menos favorecidos,
aqueles que dependem mais do dinheiro do Governo para sobreviver,
o caso da Polícia Federal, que o Governo não quer discutir.

Antigamente, toda discussão a respeito de salário era válida. Hoje,
não se discute. Faço um apelo para fazermos uma moção de apoio e
pedir que o Waldomiro volte para o Governo. Vejam bem! Não há
dinheiro para nada, mas o filho do José Dirceu está sendo beneficiado

rÀ



420
em altas negociações em Brasília, com liberação de verbas e
intermediação entre ele e todos os ministérios, a fim de buscar
recursos para uma determinada cidade no Paraná, onde é candidato a
Prefeito. Liberou mais de R$8.000.000,00, com interveniência do Sr.
Waldomiro. Esse homem é uma consagração para este País.
Tínhamos de buscá-lo de volta. Quem sabe ele, assessorando o PT
de Minas, não consegue liberar dinheiro do Governo Federal para
amenizar o sofrimento da população do Estado? Faço um apelo. Creio
que todos concordam, esse Waldomiro ficou famoso, e agora mais
ainda, O Waldomiro, que não tinha ligação com José Dirceu, tem
ligações afetivas, efetivas e comprometedoras com seu filho. Está
aqui, noticiado por todos os jornais do Pais.

Estou encaminhando um requerimento a V. Exa. solicitando
informações sobre todos os grampos telefônicos instalados em todas
as operadoras de telefonia do Estado. Estou encaminhando esse
documento à Secretaria da Segurança do Estado e também às
operadoras de telefonia, para que enviem a relação de todos os
números de telefones grampeados, os nomes dos donos e a cópia
das gravações. O que temos sentido é que, quando o Deputado
defensor dos bandidos faz algum pedido à Secretaria da Segurança,
esse pedido é atendido na hora, e grampeiam o telefone de todo o
mundo. No caso em que esse Deputado, defensor de bandido,
defendeu aquela bandida da Cida Porto, ex-Vereadora de Ribeirão
das Neves, há o envolvimento dele, direto; três ou quatro vezes
esteve na Secretaria da Segurança, pessoalmente, com o Secretário e
com o Corregedor, para engavetar processo dessa senhora.
Curiosamente, alguns meses atrás, foi pedido a quebra do sigilo
telefônico, fiscal e bancário dessa senhora.

A Secretaria da Segurança encaminhou o processo ao Juiz da Vara
Cível de Ribeirão das Neves para pedir a quebra de sigilo bancário,
fiscal e telefônico daquela senhora, bandida, presa em flagrante no
Centro de Belo Horizonte por extorsão ao INSS. Quer dizer, era o
braço do Waldomiro em Minas Gerais, não temos dúvida disso. Era
auxiliar direta dele com a complacência, benevolência e participação
direta do partido que hoje sustenta a Presidência da República.

Estranhamente, o processo foi parar nas mãos do Juiz da Vara Cível
de Ribeirão das Neves, em vez de ir para o Juiz da Vara Criminal, 0
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Juiz da Vara Cível não era nada mais nada menos que o irmão do
traficante - e também traficante, bandido, formador de quadrilha junto
com esse Deputado - Juiz Wenderson de Sousa Lima. Gostaria de
saber qual implicação tem nosso chefe da Polícia Civil com esse
cidadão, Deputado defensor dos bandidos. Isso é muito complexo.

Publica-se a conversa que os Deputados estiveram com o Fadei.
Tive uma conversa com o Fadei, sim. Fiquei conhecendo-o no dia em
que foi denunciado pelo Deputado defensor de bandido. Pela lógica,
falei: se ele está atacando o camarada, não deve ser bandido.
Somente defende bandido. Fomos buscar algumas informações.
Obviamente, eles publicam somente trechos das gravações dos
Deputados. Por que não publicam trechos das gravações dos
Desembargadores e de todo o pessoal que está envolvido
diretamente? Curiosamente, os nomes dos Desembargadores que
declinei deste Plenário, que se refere à venda de sentença, facilitação
de "sursis", jeitinho, aquela pohticazinha corrupta de que o Waldomiro
e o PT entendem bastante, ninguém publicou. Por quê? Por que os
trechos dados à imprensa pela Secretaria da Segurança do nosso
Estado foram exatamente aqueles nos quais os Deputados falavam?
Obviamente conversamos com qualquer um, pois o fazemos aqui com
Deputado defensor de bandido, freqüentador da "churrascaria Nélson
Hungria". Por que não o faremos com o resto? Podemos, sim.
Conversei, e tudo o que falei está ai. Entendo que a gravação deveria
ser publicada na íntegra, visto que falo coisas gravíssimas sobre o
envolvimento desse cidadão defensor de bandido, a questão do
Secretário da Segurança e outros envolvimentos. Gostaria que a
gravação fosse publicada na íntegra, e não apenas os que eles acham
interessante. Trata-se de um livro aberto. Não tenho nada a esconder
em minha vida. Não sou ligado a bandido, nunca me sentei com um
traficante em restaurante, principalmente na "churrascaria Nélson
Hungria". Nunca participei diretamente da defesa de pessoa acusada
de assassinato, cuja acareação comprovava que se tratava de
participação de assassinato, de roubo, estelionato, de proteção a esse
povo, como o nosso Deputado defensor de bandido tem o costume de
fazer.

Gostaria de saber até onde vai a proteção do nosso Chefe da Polícia
Civil a esse cidadão. E rabo preso, rabo solto? Que diabo tem nesse
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'Irem" que não pode aparecer. Isso já está comprometedor demais
para a seriedade desta Casa e da condução das investigações dentro
do Estado de Minas Gerais. Então, passarei a V. Exa., o mais rápido
possível, esse requerimento, a fim de obter esclarecimentos sobre os
fatos, ver até onde vai isso, porque quando é para pegar bandido
envolvido com Deputado defensor de bandido não pode; quando se
trata de qualquer outra coisa corriqueira, olham tudo: ah! Olha o que o
homem falou! Olha o que o outro falou! Então, publiquem tudo. Falei
coisas gravíssimas. Por que os jornais não publicam? Será que
alguém tem rabo preso com esse povo, e não pode publicar? Ora, Sr.
Presidente, temos de fazer as coisas sérias neste Estado. Não
podemos fazê-las ao estilo do PT, partido que defendia o funcionário
público, o sacrificado, e hoje só defende banqueiro, seja qual for o
Banco, banco de bicho. O País nunca teve uma crise moral tão
grande. Até quando esse povo quer "tapar o sol com a peneira"?

Alguns jornalistas ligados a esse partido defensor de banqueiro
ainda querem fazer esse tipo de achaque, que jornais de segunda
linha faziam na época da ditadura. Hoje utilizam a imprensa - parte
dela pode ser aproveitada - para fazer esse tipo de baderna.
Publiquem o que falei, e vejamos se algum dos que citei fica de pé
nos cargos em que se encontram. Obrigado.

O Deputado Chico Simões - Mais uma vez, presenciamos a atitude
de um Deputado, que, de maneira desrespeitosa, sem princípios
éticos, agride todo o Poder Legislativo.

Lastimavelmente, temos na Comissão de Ética uma série de
denúncias contra esse Deputado e percebemos que a maioria dos
Deputados que compõem essa Comissão não estão preocupados em
levar isso a bom termo.

Queríamos dizer pessoalmente ao Presidente - mas apareceu um
fato agora, não quero que ele tome isso como uma atitude
desrespeitosa, mas, pelo menos, responderei para quem assistiu à
primeira fala, assistir também à segunda -, que O PT está pensando
seriamente em sair da Comissão de Ética desta Casa, porque, de
responsabilidade, até agora não tem nada.

E quando se presencia, mais uma vez, um ataque indiscriminado a
todo o Poder, devíamos ter um pouco de brio e nos aprofundar nessas
acusações levianas que esse Deputado faz contra tudo e contra

kwJ



423
todos, sem nunca, em nenhum momento, apresentar uma prova,
por menor que seja. E até porque não sei se quem faz política hoje,
em Neves, pode falar em ética. Aquilo para mim é um lamaçal, é uma
podridão. Não sei se poderia, pelo menos, falar o nome do PT.

E lastimável que tenhamos de estar aqui ouvindo uma coisa dessas
de um Deputado que não preza nem sua própria vida, porque,
recentemente, fez colocações aqui, generalizando, como sempre,
sobre os políticos do PT. E ele foi muito claro quando fez insinuações
sobre o Prefeito de Ipatinga, dizendo que era um metalúrgico que
virou Prefeito e hoje está rico. Insinuou que um ex-metalúrgico, que
hoje é Prefeito, se está rico, só pode ter sido por corrupção. Nesse
momento, comecei a perceber que esse Deputado não respeita nem a
si mesmo. Se o Chico Ferramenta começou como metalúrgico e,
segundo diz, hoje está rico, e para ele isso é corrupção, esse
Deputado esquece que começou como trocador de ônibus e também
está rico.

Esse Deputado não preza nem sequer sua própria vida. Não tem
respeito por si mesmo. Gostaríamos, mais uma vez, de requerer
essas notas taquigráficas. Insistiremos, mais uma vez, em dar um voto
de confiança à Comissão de Ética desta Casa, para que possa
averiguar os fatos, e a ética retornar a esse Poder tão importante, o
Poder Legislativo de Minas Gerais.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 11, às 9
horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.) Levanta-se a reunião.

ATA DA 18 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 213/2004
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva e Fábio Avelar e a Deputada Jô
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Moraes, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, a Deputada Marília Campos. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: mensagem eletrônica da Sra. Maria Goreti e ofício
da Câmara Municipal de Muriaé, publicados no 'Diário do Legislativo"
de 19/2/2004. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. O Projeto de Lei n° 157/2003 é retirado da
pauta pelo Presidente, por não cumprir pressupostos regimentais.
Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez,
os Requerimentos n os 2.154, 2.156, 2.157, 2.203 e 2.260/2004.
Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Marília
Campos, em que pede sejam solicitados ao BDMG esclarecimentos
acerca das razões da dispensa de licitação da adjudicatária
Associação Brasileira de Instituições Financeiras de Desenvolvimento
- AUDE -; e Jô Moraes, em que solicita seja convidada a Sra.
Eleonora Menicucci, assessora da Organização das Naçoes Unidas,
para a entrega do relatório sobre a saúde da mulher em situação de
risco. 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, 9 de março de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Fábio Avelar - Jô Moraes.

ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2 a SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 2/3/2004
Às 114h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
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Marília Campos e os Deputados Alberto Bejani, André Quintão,
Gustavo Valadares e Carlos Pimenta (substituindo este ao Deputado
Alencar da Silveira Júnior, por indicação da Liderança do PDT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Alberto Bejani, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado André Quintão,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de ofícios do Conselho
Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescente de Itamarandiba; da
Coordenação Nacional da Comissão Pastoral da Terra, publicados no
"Diário do Legislativo" de 19/2/2004; e do Sr. Rômulo Antônio Viegas,
Subsecretário de Trabalho e Assistência Social, publicado no "Diário
do Legilativo" de 14/2/2004. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, em turno único, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 1.264/2003, Deputado
André Quintão; 1.287/2003, Deputado Elmiro Nascimento; 1.249/2003,
Deputada Manha Campos; 1.255/2003, Deputado Alencar da Silveira
Júnior, e avoca a si a relatonia do Projeto de Lei n° 1.28812003. Passa-
se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nos 2.201, 2.202 e 2.262/2004. Passa-se à 3 a Fase do
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Doutor Viana, em
que solicta seja realizada audiência pública na cidade de Três Marias;
Chico Simões, em que solicita seja pedido ao Governador do Estado
que investigue denúncias de acidentes de trabalho com trabalhadores
de empresas prestadoras de serviços à CEMIG; Padre João, em que
solicita seja realizada audiência pública para discutir as causas dos
constantes acidentes de trabalho na Rede Ferroviária do Estado de
Minas Gerais; Manha Campos, em que solicita seja encaminhada ao
Congresso Nacional manifestação de apoio à proposta de emenda à
Constituição do Deputado Paulo Rocha; Carlos Pimenta, em que
solicita seja o Presidente da MGS Serviços e Participações convidado

rs



426
a participar de reunião para expor a situação atual da empresa. O
Deputado Alberto Bejani transfere a Presidência à Deputada Marília
Campos e apresenta requerimento em que solicita sejam as pessoas
que menciona convidadas a prestar esclarecimentos sobre o perdão
da multa aplicada à empresa GTech do Brasil. Colocado em votação,
é aprovado o requerimento. O Deputado Alberto Bejani reassume a
Presidência e, cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de março de 2004.
Alberto Bejani, Presidente - Alencar da Silveira Júnior - Marília

Campos - André Quintão.
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM

2/3/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira, Djalma Diniz, Laudelino Augusto e Sidinho do
Ferrotaco, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Laudelino Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofício do Sr. Argemiro Mendes Júnior, Secretário Executivo da
Associação dos Municípios do Alto Paraopeba, publicado no "Diário
do legislativo" do dia 19/3/2004. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos n os 2.238, 2.256, 2.268, 2.271, 2.275 e
2.276/2004. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados requerimentos dos Deputados Chico Simões
em que solicita ao Secretário de Transportes e Obras Públicas
informações sobre a possibilidade da formação de um consórcio, nos



427
moldes do PPP, para execução da pavimentação da MG-760, que
liga os Municípios de Timóteo e São José do Goiabal e sobre o
prosseguimento da pavimentação da MG-232, entre os Municípios de
Santana do Paraíso e Braúnas, e em que solicita ao Coordenador da
6 UNIT, do DNIT, informações sobre o plano de recuperação da
malha rodoviária federal no Vale do Aço, especialmente da BR-381,
no trecho compreendido entre os Bairros Caladinho de Cima e
Aparecida do Norte, no Município de Coronel Fabriciano; Célio
Moreira em que solicita seja realizada visita à BR-135, no trecho
compreendido entre o trevo com a BR-040 e a cidade de Montes
Claros e em que solicita sejam realizadas reuniões para discutir a
alteração feita pela Telemar de prefixos telefônicos na região do
Conjunto Teixeira Dias, no Barreiro, em desconformidade com o que
determina a Resolução n° 30/98, da ANATEL, e para discutir com o
Secretário de Transportes e Obras Públicas e outros convidados a
relação dos municípios que serão beneficiados com pavimentação
asfáltica anunciada recentemente, bem como a existência de projetos
de engenharia das futuras obras e da abrangência do asfaltamento
em cada município, e Laudelino Augusto em que solicita seja
realizada reunião para obter informações sobre a execução e o
acompanhamento de obras públicas. 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, 10 de março de 2004.
Célio Moreira, Presidente - Paulo Piau - Laudelino Augusto.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS ÀS PROPOSIÇÕES DE LEI

NOS 15.782, 15.898, 15.914, 15.925 E 15.927, EM 2/3/2004
Às 1 5h3omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Roberto Carvalho, Adalclever Lopes, Leonardo Moreira e Luiz
Humberto Carneiro (substituindo este ao Deputado Domingos Sávio,
por indicação do Bloco Parlamentar Social Progressista - BPSP),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado Roberto Carvalho, declara aberta a
reunião e esclarece que não há ata a ser lida por ser esta a primeira
reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina
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a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar os relatores
das matérias. O Presidente convida o Deputado Adalciever Lopes
para atuar como escrutinador. Realizada a apuração dos votos, são
eleitos para Presidente o Deputado Leonardo Moreira e para Vice-
Presidente o Deputado Adalciever Lopes, ambos por unanimidade. O
Deputado Roberto Carvalho dá posse como Presidente ao Deputado
Leonardo Moreira e passa-lhe a direção dos trabalhos. O Deputado
Leonardo Moreira agradece aos colegas, empossa o Deputado
Adalclever Lopes como Vice-Presidente e designa os seguintes
relatores: Deputado Adalclever Lopes (Veto Parcial à Proposição de
Lei n° 15.782); Deputado Roberto Carvalho (Veto Total à Proposição
de Lei n° 15.898); e Deputado Ermano Batista (Vetos Totais às
Proposições de Lei n° 15.914 e 15.927 e Veto Parcial à Proposição de
Lei n° 15.925). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária, a ser marcada
oportunamente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de março de 2004.
Leonardo Moreira, Presidente - Domingos Sávio - Adalciever Lopes.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS ÀS PROPOSIÇÕES DE LEI

N OS 15.843, 15.855, 15.902 E 15.922, EM 2/3/2004
As 15h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria José Haueisen e os Deputados Fábio Avelar e Leonardo
Moreira, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente "ad hoc", Deputada Maria José Haueisen,
declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida por ser
esta a primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a
reunião se destina a eleger o Presidente, o Vice-Presidente e a
designar os relatores das matérias. A Presidente convida o Deputado
Leonardo Moreira para atuar como escrutinador. Feita a apuração dos
votos, é eleita para Presidente a Deputada Maria José Haueisen e
para Vice-Presidente o Deputado Fábio Avelar, ambos por
unanimidade. A Deputada Maria José Haueisen declara empossado
como Vice-Presidente o Deputado Fábio Avelar e passa a ele a
Presidência da reunião. O Deputado Fábio Avelar empossa como
Presidente a Deputada Maria José Haueisen e retorna a ela a direção
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dos trabalhos. A seguir, a Presidente designa os seguintes
relatores: Deputado Fábio Avelar (Vetos Totais às Proposições de Lei
nos 15.843 e 15.902); Deputado Leonardo Moreira (Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.922) e Deputada Maria José Haueisen (Veto
Parcial à Proposição de Lei n° 15.855). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, a
ser marcada oportunamente, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de março de 2004.
Maria José Haueisen, Presidente - Leonardo Moreira - Bonifácio

Mourão - Fábio Avelar.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS PARCIAIS ÀS
PROPOSIÇÕES DE LEI WS 15.928 E 15.932, EM 03/03/2004.

As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Mauro Lobo, Chico Simões e Luiz Humberto Carneiro, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, o Deputado Ermano
Batista e a Deputada Marília Campos. Havendo número regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião
e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião
desta Comissão, a qual se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e designar os relatores. Ato continuo, determina a
distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Chico
Simões para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos,
respectivamente, para Presidente e Vice-Presidente os Deputados
Mauro Lobo e Chico Simões. Logo após, o Deputado Mauro Lobo dá
posse ao Vice-Presidente, que, por sua vez, dá posse ao Presidente
eleito. Em seguida, o Presidente designa o Deputado Luiz Humberto
relator. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião extraordinária, determina a Iavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões - Luiz Humberto

Carneiro.
ATA DA 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2

SESSÃO LEGISLATIVA DA 15 a LEGISLATURA, EM 3/3/2004
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, José Henrique, Mauro
Lobo, Sebastião Helvécio e Elmiro Nascimento, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Alberto Bejani e Weliton Prado. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Mauro Lobo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Agostinho Patrus, Secretário de
Transporte e Obras Públicas; Abelardo Bayma, Secretário de
Planejamento Estratégico e Gestão do Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza (3); José Júlio Coelho Palione, Gerente-Geral
da Agência Gutierrez da CEF, e Ruy Soares Leal, Gerente de Apoio
ao Desenvolvimento Urbano da CEF, publicados no "Diário do
Legislativo" do dia 19/2/2004. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nos 689/2003, no 1° turno (Deputado Sebastião
Helvécio); 1.262/2003, no 1° turno (Deputado José Henrique);
1.254/2003, no 1° turno (Deputado Jayro Lessa); 1.021/2003, no 2°
turno (Deputado Mauro Lobo); e 1.046/2003, no 1° turno (Deputado
Doutor Viana). 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 1° turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 29/2003 com a Emenda n° 1, da Comissão de
Administração Pública (relator: Deputado José Henrique). Na fase de
discussão do Projeto de Lei n° 178/2003, o Presidente se retira da
reunião, e assume a Presidência o Deputado Jayro Lessa. Logo após,
é aprovado requerimento do Deputado Chico Simões em que solicita o
adiamento da votação do parecer sobre o referido projeto. Após
discussão e votação, são aprovados os pareceres pela aprovação, no
1° turno, dos Projetos de Lei nos 5/2003 na forma do Substitutivo n° 1,

WIN



431
da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 3, da
Comissão de Administração Pública, com a Subemenda 1 à Emenda
n° 1 e com as Emenedas n

o
s 4 e 5, apresentadas, e pela rejeição das

Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Administração Pública (relator:
Deputado Chico Simões); 61/2003 (relator: Deputado José Henrique);
815/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia (relator: Deputado Chico Simões);
1.017/2003 sendo rejeitada a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado José Henrique) e 1.170/2003
com as Emendas 1 e 2, apresentadas (redistribuído ao Deputado
Elmiro Nascimento), e pela rejeição do Projeto de Lei n° 303/2003
(redistribuído ao Deputado Elmiro Nascimento). Na fase de discussão
do parecer do relator, Deputado José Henrique, que conclui pela
aprovação do Projeto de Lei n° 378/2003, no 1 0 turno, na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, o Presidente
defere o pedido de vista do Deputado Chico Simões. Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, são aprovados os Requerimentos n os 2.164, 2.204, 2.295 e
2.297/2004. Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados requerimentos do Deputado Mauro Lobo em
que solicita a realização de audiência pública para se debater, com
convidados, o Projeto de Lei n° 1.005/2003, e dos Deputados Weliton
Prado e Chico Simões em que solicitam a realização de audiência
pública, com a Comissão de Educação, para se debater o Projeto de
Lei n° 178/2003. 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, 10 de março de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo - Doutor Viana - Chico

Simões - Jayro Lessa - José Henrique - Sebastião Helvécio.
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 3/3/2004

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Paulo Cesar, Maria Olívia, Biel Rocha, Chico Rafael e Márcio
Passos, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada
Maria Olívia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios da Sra. Maria Tereza de Fátima, Secretária
Executiva do Governador do Estado, e do Sr. Roberto Luciano Fortes
Fagundes, Secretário de Estado de Turismo, em que respondem à
Comissão sobre a reabertura do Hotel da Previdência de Araxá
conforme publicado no "Diário do Legislativo" de 24/1/2004 e
14/2/2004, respectivamente; do Sr. Carlos Eduardo Orsini Nunes de
Lima, Presidente do Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas
Gerais - INDI -, em que se refere à implementação de programas e
atividades do Estado voltados para a internacionalização gradativa da
economia estadual. Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos nos 2.240, 2.280, 2.285 e 2.28912004.
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, 10 de março de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia - Chico Rafael - Biel Rocha.

ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS
AEROPORTOS, EM 3/3/2004

As 15h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Alencar da Silveira Júnior, Célio Moreira, Fábio Avelar e Ivair
Nogueira, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Doutor Viana e Jayro Lessa. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Alencar da Silveira Júnior, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir
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temas ligados ao Aeroporto Industrial Tancredo Neves e comunica
o recebimento de ofícios do Sr. Carlos Alberto Parrillo Calixto, Prefeito
Municipal de Santa Luzia e Presidente da Assembléia Metropolitana
da Região Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL -, solicitando a
pavimentação da estrada que liga Santa Luzia a Vespasiano; e da
Sra. Maria Edwirges Madeira, Superintendente em exercício da
INFRAERO, publicado no "Diário do Legislativo" do dia 19/2/2004.
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 Alencar
da Silveira Júnior, solicitando a prorrogação do prazo de
funcionamento da Comissão por 30 dias; e Fábio Avelar, solicitando
seja o Sr. Herculano Anguinetti, Secretário de Turismo, convidado a
participar de audiência pública desta Comissão no dia 17/3/2004. A
seguir, a Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
convidados. Registra-se a presença dos Ten-Cel. Aviador Valdir
Rodrigues Alves, representando o Maj.- Brigadeiro-do-Ar Washington
Carlos de Campos Machado, Diretor-Geral do DAC; Luiz Gustavo da
Siva Schild, Superintendente de Logística de Carga, e Tarcísio Mota
Alexandre, Gerente de Logística, representando o Sr. Mário Jorge
Fernandes de Oliveira, Superintendente da INFRAERO em Minas
Gerais; Gilmar Alanis, Gerente Executivo da Plataforma de Logística
do Comércio Exterior, representando o Sr. Wilson Nélio Brumer,
Secretário de Desenvolvimento Econômico; Comandante José Afonso
Assumpção, Presidente da Líder Táxi Aéreo, e Maj. Adriano Ferreira
de Carvalho, Aviador da Aeronáutica, representando o Cel. José
Euclides da Silva Gonçalves, Comandante do Parque de Material
Aeronáutico de Lagoa Santa, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Fábio
Avelar, 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, fazem uso da
palavra os Srs. Olavo Nogueira, Rogério Siqueira, representando a
Federação de Moradores de Belo Horizonte no COMAM: Stéfano
Rodrigues de Pinho Tavares, representando a empresa Atende; Jadir
Guilherme, Vereador à Câmara Municipal de Lagoa Santa; Paulo
Roberto Delgado; João Bosco Rodrigues, representando o Núcleo de
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Estudos e Pesquisas da Agenda 21 - Venda Nova - NEPAL -;
Marco Antônio Parreiras, representando o Centro Social do Bairro
Universitário, e Cel. Carlos Conrado Pinto Coelho, representando a
Associação Comunitária dos Bairros Aeroporto, Jaraguá e
Adjacências, após o que segue-se ampla discussão, conforme consta
das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Alencar da Silveira Júnior, Presidente - Fábio Avelar - Célio Moreira.

ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 4/3/2004
Às 9h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gilberto Abramo, Gustavo Valadares, Leonardo Moreira, Fábio Avelar
(substituindo este ao Deputado Leonídio Bouças, por indicação da
Liderança do PTB) e Marília Campos (substituindo a Deputada Maria
Tereza Lara, por indicação da Liderança do PT), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Vice-
Presidente, Deputado Gilberto Abramo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo
Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
n°s 1.359, 1.364, 1.366, 1.369, 1.370, 1.376, 1.379, 1.395, 1.404,
1.405 e 1.411/2004 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.357, 1.368,
1.371, 1.375, 1.381, 1.384, 1.392, 1.398, 1.401, 1.402 e 1.412/2004
(relator: Deputado Leonardo Moreira); 1.358, 1.361, 1.386, 1.374,
1.394, 1.396, 1.403, 1.408 e 1.409/2004 (relator: Deputado Leonídio
Bouças); 1.382, 1.387, 1.399 e 1.406/2004 (relator: Deputado
Bonifácio Mourão); 1.104/2003, 1.355, 1.356, 1.362, 1.363, 1.365,
1.372, 1.377 e 1.37812004 (relator: Deputado Gustavo Valadares);
1.360, 1.367, 1.373, 1.380, 1.389, 1.390, 1.393 e 1.400/2004 (relatora:
Deputada Maria Tereza Lara); 1.385, 1.391, 1.397, 1.407 e
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1.410/2004 (relator: Deputado Ermano Batista). Passa-se à P Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Projeto de Lei n° 1.266/2003 é retirado da pauta pelo Presidente,
tendo em vista que o autor solicitou sua retirada de tramitação. Na
fase de discussão dos pareceres em que o relator, Deputado Gustavo
Valadares, conclui pela antijuridicidade, ilegalidade e
inconstitucionalidade do Projeto de Lei Complementar n° 46/2003 e do
Projeto de Lei n° 63512003, o Presidente defere pedidos de vista da
Deputada Marília Campos. Neste momento, o Deputado Bonifácio
Mourão comparece no recinto e assume a Presidência. Os pareceres
sobre os Projetos de Lei n

o
s 1.253 e 1.267/2003 deixam de ser

apreciados em virtude de prorrogação de prazo solicitada pela
Deputada Marília Campos, relatora em virtude de redistribuição. Na
fase de discussão dos pareceres sobre os Projetos de Lei nos
1.061/2003 (relator: Deputado Fábio Avelar, em virtude de
redistribuição) e 1.297/2003 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em
virtude de redistribuição), que concluem pela antuuridicidade,
ilegalidade e inconstitucionalidade das referidas matérias, o
Presidente defere pedidos de vista da Deputada Marília Campos.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei nos 1.271/2003 na forma do Substitutivo n° 1 (relator:
Deputado Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição) e
1.302/2003 (relatora: Deputada Marí lia Campos). Passa-se à 2 Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres que concluem pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade dos Projetos de Lei n os 1.268/2003 com a Emenda n° 1,
1.291, 1.301 e 1.308/2003 (relator: Deputado Gilberto Abramo);
1.269/2003 com a Emenda n° 1 e 1.296/2003 (relatora: Deputada
Marília Campos, em virtude de redistribuição); 1.298/2003 com a
Emenda n° 1 (relator: Deputado Fábio Avelar). Submetidos a votação,
cada um por sua vez, são aprovados requerimentos em que se solicita
sejam convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei nos
1.286/2003 (relator: Deputado Leonardo Moreira) e 1.240/2003



436
(relator: Deputado Gilberto Abramo). 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, 10 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares - Leonídio Bouças

- Maria Tereza Lara.
ATA DA 18 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158

LEGISLATURA, EM 8/3/2004
Às 14h15min, comparece no Plenário o Deputado Durval Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Laudelino Augusto, Rêmolo Aloise, Rogério Correia, Maria
José Haueisen e Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião,
procede à leitura da ata, aprova-a e a subscreve. A Presidência
informa que a reunião se destina à realização de debate público sobre
o tema "O Poder Legislativo e a Defesa dos Direitos Humanos". A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados, que
discorrerão sobre o tema deste debate público. Registra-se a
presença dos Srs. Nilmário Miranda, Secretário Especial de Direitos
Humanos da Presidência da República; Orlando Fantazzini Neto,
Deputado Federal e Presidente do Conselho de Ética da Câmara dos
Deputados; Renato Simões, Presidente da Comissão de Direitos
Humanos da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo; e João
Batista de Oliveira, Subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria
de Desenvolvimento Social e Esportes, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. O Deputado Durval Angelo tece suas
considerações iniciais, na qualidade de autor do requerimento que deu
origem ao debate. 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, 10 de março de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha - Mauro
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Lobo.

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

ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 9/3/2004
As lOhlsmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva e Fábio Avelar e a Deputada Jô Moraes,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Doutor Viana e Weliton Prado. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Daimo Ribeiro Silva, 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 discutir a
proposta de criação de cargo de Contador Público do Estado e
apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de
ofício dos Srs. Paulo Roberto Velloso e Regina da Conceição Pereira,
Coordenadores da Defensoria Pública de Juiz de Fora, publicado em
4/3/2004. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n

o
s 318/2003, no 2° turno - Deputado Paulo Piau, e

961/2003, no 20 turno - Deputado Dinis Pinheiro, e substitutivo ao
Projeto de Lei n° 87/2003, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados, que
discorrerão sobre o assunto supracitado. Registra-se a presença dos
Srs. Joaquim José da Cunha, Auditor-Geral Adjunto, e Jomara Alves
da Silva, Diretora Central de Política e Desenvolvimento de Recursos
Humanos, representantes da SEPLAN, e Nourival de Souza Resende
Filho, Presidente do Conselho Regional de Contabilidade, os quais
são convidados a tomar assento à mesa. Na qualidade de autor do
requerimento que deu origem ao debate, o Presidente, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, tece suas considerações iniciais. Logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das
notas taquigráficas. Ao final, a Presidência verifica a ausência de
quórum para apreciar a matéria e convoca reunião extraordinária para
hoje, às 14h30min, com a finalidade de apreciar as proposições não
apreciadas nesta reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de março de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio Avelar -

Leonardo Quintão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°919/2003

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em análise
determina a notificação compulsória de violência contra a mulher
atendida nos serviços de urgência e emergência. Anexado à
proposição, por guardar semelhança, tramita o Projeto de Lei n°
1.261/2003.

Aprovado em 1° turno na forma do Substitutivo n° 1, 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.

Anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A violência praticada contra a mulher, em razão da dominação e da
exploração baseadas na diferença de gênero, não conhece barreiras
etárias, de classe, religiosas ou geográficas. E cometida em função da
discriminação entre homens e mulheres, a partir da suposição cultural
de que exista a superioridade dos primeiros. Para prevenir e erradicar
esse tipo de violência, portanto, é necessário também estabelecer
uma discriminação, dessa vez positiva, a favor das mulheres. Esse é,
então, o objeto do projeto de lei ora em análise: instituir a notificação
compulsória dos casos de violência contra a mulher atendida em
serviços de saúde, públicos ou privados, com vistas a formatar um
banco de dados estatísticos que possibilite maior conhecimento da
situação e credencie uma atuação mais eficaz na prevenção e no
combate a esse tipo de violência.

A Organização dos Estados Americanos - OEA - define a violência
contra a mulher como "qualquer ação ou conduta, baseada no gênero,
que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à
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mulher, tanto no âmbito público como no privado". A Conferência
Mundial de Direitos Humanos, realizada em Viena, em 1993,
reconheceu os direitos humanos das mulheres e das meninas como
parte integrante, indivisível e inalienável dos direitos humanos
universais e afirmou, ainda, a incompatibilidade da violência de gênero
com a dignidade e o valor da pessoa humana. Ainda em 1993, foi
aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas a Declaração da
Eliminação da Violência contra a Mulher, que afirma que a violência
contra a mulher viola e degrada os direitos humanos em seus
aspectos fundamentais de liberdade. Em 1995, a Plataforma de Ação
de Pequim, resultante da Quarta Conferência Mundial da Mulher,
conclamou os governos a condenarem a violência contra a mulher e a
eliminarem as alegações baseadas em tradições, costumes e religião
como justificativa para se manterem afastados de suas obrigações
com respeito à Declaração da Eliminação da Violência contra a
Mulher.

"A violência contra as mulheres é talvez a mais vergonhosa violação
dos direitos humanos. Não conhece fronteiras geográficas, culturais
ou de riqueza. Enquanto se mantiver, não poderemos afirmar que
fizemos verdadeiros progressos em direção à igualdade, ao
desenvolvimento e à paz." Com essas palavras, o Secretário-Geral
das Nações Unidas, Kofi Annan, abriu a Sessão Extraordinária da
Assembléia Geral das Nações Unidas Mulher 2000: Igualdade entre
os Sexos, Desenvolvimento e Paz no século XXI, realizada de 5 a
9/6/2000.

No dia 5 de março último, em comemoração ao Dia Internacional da
Mulher, a Anistia Internacional, organização de defesa dos direitos
humanos, lançou uma campanha mundial de combate à violência
contra a mulher. O objetivo é convocar homens e mulheres para
romperem com a cultura do silêncio e da impunidade que cerca esses
crimes, com vistas a pressionar os governos a tomar providência.

Segundo a Sociedade Mundial de Vitimologia, 23% das mulheres
brasileiras estão sujeitas à violência doméstica - a cada 4 minutos,
uma mulher é agredida em seu lar por pessoa com a qual mantém
relacionamento. As estatísticas disponíveis e os registros das
Delegacias Especializadas de Crimes contra a Mulher demonstram
que 70% dos incidentes acontecem dentro de casa e que o agressor é
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o próprio parceiro afetivo (marido ou companheiro). Ainda segundo
esses dados, mais de 40% das agressões resultam em lesões
corporais graves, decorrentes de socos, tapas, chutes, amarramentos,
queimaduras, espancamentos e estrangulamentos. Trata-se, portanto,
de uma situação de barbárie, que demanda urgência na atuação do
Estado para erradicá-la.

O projeto de lei em análise em muito poderá contribuir para a
promoção dessa necessária ação estatal. De um lado, tipifica a
violência contra a mulher, por facilitar sua identificação. De outro,
estabelece a notificação compulsória dos casos de violência contra a
mulher atendida na rede pública e privada de saúde e favorece a
produção de dados que podem viabilizar a construção de indicadores
necessários à formulação, à implementação e ao acompanhamento
de políticas públicas direcionadas à prevenção e à erradicação da
violência contra a mulher.

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

919/2003, em 2 0 turno, na forma do vencido em 1° turno.
Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos, relator - Mauro Lobo -

Biel Rocha.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°919/2003

Estabelece a notificação compulsória da violência contra a mulher
que tenha sido atendida em serviços de saúde públicos ou privados,
no Estado de Minas Gerais, e cria a Comissão de Monitoramento da
Violência contra a Mulher no âmbito da Secretaria de Estado da
Saúde de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criada a Notificação Compulsória de Violência contra a

Mulher atendida em serviços de saúde do Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se por violência

contra a mulher qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que
cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à
mulher, ocorrida em âmbito público ou privado.

Art. 20 - Os órgãos prestadores dos serviços de saúde, públicos e
privados, que prestarem atendimento a mulher vítima de violência
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notificarão, em formulário oficial, os casos atendidos e
diagnosticados de violência contra a mulher, tipificados como violência
física, sexual e psicológica e que:

- tenham ocorrido dentro da família ou unidade doméstica ou em
qualquer outro ambiente, desde que o agressor conviva ou haja
convivido no mesmo domicílio que a mulher;

II - tenham ocorrido na comunidade e sejam perpetrados por
qualquer pessoa, em função de dominação ou exploração motivada
pelo gênero;

III - sejam perpetrados ou tolerados pelo Estado ou seus agentes,
onde quer que ocorram.

Parágrafo único - Para fins desta lei, considera-se:
- violência física, a agressão ao corpo da vítima pelo uso da força

do próprio agressor, com ou sem o uso de instrumentos, ou por
queimaduras, cortes, perfurações e uso de armas brancas e de fogo,
entre outras;

II - violência sexual, a situação em que a vítima é obrigada, por
coação do agressor, a manter relações sexuais, a praticar atos
sexuais ou a ser objeto de comércio de pessoas para fins de
exploração sexual;

III - violência psicológica, a situação em que a vítima é atingida por
agressões verbais constantes, com coação e atos de constrangimento
que impliquem situações vexatórias, humilhantes e desrespeitosas à
intimidade e à vida privada.

Art. 30 - No formulário do primeiro atendimento, no "Motivo de
Atendimento", o item "Violência" deverá ser preenchido,
especificando-se os casos de violência física, sexual ou psicológica e
o âmbito de sua ocorrência, se doméstico ou público.

Parágrafo único - Qualquer profissional de saúde que detecte que a
mulher atendida sofreu violência deverá comunicar o fato ao
profissional responsável pela condução do caso, solicitando o
preenchimento da Notificação Compulsória de Violência contra a
Mulher.

Art. 40 - A Notificação Compulsória de Violência contra a Mulher
deverá conter os seguintes dados:

- identificação pessoal, como nome, idade, etnia, profissão e
endereço;
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II - motivo de atendimento;
III - diagnóstico;
IV - descrição detalhada dos sintomas e das lesões;
V - relato da situação social, familiar, econômica e cultural,

identificando possíveis conflitos interpessoais;
VI - conduta, incluindo tratamento ministrado e encaminhamentos

realizados.
Parágrafo único - A Notificação Compulsória de Violência contra a

Mulher deverá ser preenchida em três vias: uma ficará em arquivo de
violência contra a mulher na instituição de saúde que prestou o
atendimento, outra será encaminhada à Delegacia Especializada de
Crimes contra a Mulher, e a terceira será entregue à mulher por
ocasião da alta.

Art. 50 - A disponibilização dos dados do arquivo de violência contra
a mulher de cada serviço de saúde deverá obedecer rigorosamente à
confidencialidade dos dados e poderá somente ser feita para:

- a pessoa que sofreu a violência, devidamente identificada,
mediante solicitação pessoal e por escrito;

II - autoridades policiais e judiciárias, mediante solicitação oficial.
Parágrafo único - Os dados da Notificação Compulsória de Violência

contra a Mulher deverão constar de boletim semestral, a ser
encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde, excluído o endereço
ou outro dado que possibilite a identificação da vítima.

Art. 6° - A Divisão de Epidemiologia da Secretaria de Estado da
Saúde divulgará semestralmente as estatísticas relativas ao semestre
anterior.

Art 70 - Fica criada, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, a
Comissão de Monitoramento da Violência contra a Mulher, para
acompanhar a implantação desta lei.

Parágrafo único - A Comissão de Monitoramento reger-se-á por
regulamento interno a ser elaborado por seus primeiros integrantes.

Art. 80 - A Comissão de Monitoramento da Violência contra a Mulher
terá mandato de dois anos e será composta por doze membros, com
composição paritária entre representantes governamentais e não
governamentais, assim discriminados:

- um representante da Secretaria de Estado da Saúde;
II - um representante da Sub-Secretaria de Direitos Humanos da
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Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes;

II - um representante do Conselho Estadual de Saúde;
IV - um representante da Delegacia Especializada de Crimes contra

a Mulher;
V - um representante da Comissão de Direitos Humanos da

Assembléia Legislativa;
VI - um representante da Comissão de Saúde da Assembléia

Legislativa;
Vil - seis representantes do Movimento de Mulheres.
§ 1 0 - A coordenação da Comissão será eleita por seus integrantes,

entre seus membros.
§ 2° - Os membros da Comissão serão indicadas pelos respectivos

setores e nomeados pelo Governador do Estado.
§ 30 - Caberá à Secretaria de Estado da Saúde dar o suporte

necessário ao funcionamento da Comissão de Monitoramento da
Violência contra a Mulher.

Art. 90 - o não-cumprimento desta lei pelos serviços de saúde
implica sanções de caráter educativo e pecuniário, conforme o que se
segue:

- no primeiro descumprimento desta lei, os serviços de saúde
públicos e privados receberão advertência confidencial e deverão
comprovar, no prazo de até trinta dias após a advertência, a
habilitação de seus recursos humanos em violência de gênero e
saúde;

II - no caso de reincidência ou não-cumprimento do prazo, os órgãos
prestadores dos serviços de saúde serão penalizados com multa
diária no valor de 3.202,56 (três mil duzentas e duas e cinqüenta e
seis) Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - UFEMGs.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 80212003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 802/2003, de autoria do Deputado Wanderley
Avila, que dá a denominação de Ponte da Integração Presidente
Tancredo de Almeida Neves à ponte sobre a represa da Usina
Hidrelétrica do Funil, no Município de Ijaci, foi aprovado em turno
único, com a Emenda n° 1.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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° 802/2003
Dá denominação à ponte situada sobre a represa da Usina

Hidrelétrica do Funil, na divisa dos Municípios de Ijaci e Bom Sucesso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Ponte da Integração Presidente Tancredo

de Almeida Neves a ponte situada na rodovia MG-335, sobre a
represa da Usina Hidrelétrica do Funil, na divisa dos Municípios de
Ijaci e Bom Sucesso.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de março de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dimas

Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.000/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.000/2003, de autoria do Deputado Zé Maia,
que dá denominação à rodovia que liga o Distrito de Aparecida de
Minas, no Município de Fruta], à BR-153, foi aprovado em turno único,
com as Emendas n

o
s 1 e 2.

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° 1.000/2003
Dá denominação à rodovia que liga o Distrito de Aparecida de

Minas, no Município de Frutal, ao entroncamento da BR-153.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica denominada Jerônimo Heitor de Assunção a rodovia

AMG900, que liga o Distrito de Aparecida de Minas, no Município de
Frutal, ao entroncamento da BR-153.
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Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Lei n° 11.614, de 27 de setembro de 1994.
Sala das Comissões, 3 de março de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Laudelino

Augusto.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a comunidade do Município de Cruzília pelo

transcurso do 550 aniversário de emancipação política desse
município (Requerimento n° 2.151/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de aplauso à Diocese de Belo Horizonte pelo transcurso do 830
aniversário de sua fundação (Requerimento n° 2.152/2004, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Carlos Augusto de Barros Levenhagen
por sua posse no cargo de Presidente da Associação dos Magistrados
Mineiros - AMAGIS (Requerimento n° 2.154/2004, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Marco Maciel por sua eleição para a
Academia Brasileira de Letras (Requerimento n° 2.15512004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Herculano Anghinetti por sua posse no
cargo de Secretário do Turismo (Requerimento n° 2.156/2004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Aécio Neves, Governador do Estado,
pelo brilhante trabalho desenvolvido no seu primeiro ano de governo
(Requerimento n°2.157/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com os Srs. José Roberto de Paiva Gomes e
José Carlos Ferreira Gomos, respectivamente Prefeito Municipal e
Presidente da Câmara Municipal de Três Corações; a Sra. Tereza
Cristina Cota, Juíza de Direito da P Vara Criminal, nesse município; e
os Srs. Adair Ribeiro, Reitor da UNINCOR, e Nilton César de Oliveira
pelos esforços empreendidos contra a construção, nesse município,
de uma penitenciária nos moldes tradicionais (Requerimento n°
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2.165/2004, da Comissão de Educação);

de congratulações com o Município de Governador Valadares pelos
66 anos de sua emancipação (Requerimento n° 2.181/2004, do
Deputado Márcio Passos);

de congratulações com o Município de Manhuaçu pelos 60 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.184/2004, da Deputada Cecília
Ferramenta);

de congratulações com o Município de Vargem Alegre pelos nove
anos de sua emancipação (Requerimento n°2.185/2004, da Deputada
Cecília Ferramenta);

de congratulações com o Município de Vermelho Novo pelos nove
anos de sua emancipação (Requerimento n°2.186/2004, da Deputada
Cecília Ferramenta);

de congratulações com o Município de Ubaporanga pelos 12 anos
de sua emancipação (Requerimento n° 2.187/2004, da Deputada
Cecília Ferramenta);

de congratulações com o Município de Timóteo pelos 42 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.188/2004, da Deputada Cecília
Ferramenta);

de congratulações com o Município de São João do Oriente pelos 42
anos de sua emancipação (Requerimento n°2.189/2004, da Deputada
Cecília Ferramenta);

de congratulações com o Município de Raul Soares pelos 81 anos
de sua emancipação (Requerimento n° 2.190/2004, da Deputada
Cecília Ferramenta);

de congratulações com o Município de Simonésia pelos 61 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.191/2004, da Deputada Cecília
Ferramenta);

de congratulações com o Município de São José do Goiabal pelos
51 anos de sua emancipação (Requerimento n° 2.192/2004, da
Deputada Cecília Ferramenta);

de congratulações com o Município de São Domingos do Prata
pelos 14 anos de sua emancipação (Requerimento n°2.193/2004, da
Deputada Cecília Ferramenta);

de congratulações com o Município de Periquito pelos nove anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.194/2004, da Deputada Cecília
Ferramenta);
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de congratulações com o Município de Pingo d'Água pelos nove

anos de sua emancipação (Requerimento n°2.195/2004, da Deputada
Cecília Ferramenta);

de congratulações com o Município de Perdigão pelos 42 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.196/2004, da Deputada Cecília
Ferramenta);

de congratulações com o Município de Paineiras pelos 42 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.197/2004, da Deputada Cecília
Ferramenta);

de congratulações com o Município de Naque pelos nove anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.198/2004, da Deputada Cecília
Ferramenta);

de congratulações com o Município de Moema pelos 51 anos de sua
emancipação (Requerimento n° 2.200/2004, da Deputada Cecília
Ferramenta);

de congratulações com a Federação dos Aposentados e
Pensionistas de Minas Gerais - FPA - MG - pelo transcurso do Dia
Nacional do Aposentado (Requerimento n° 2.201/2004, do Deputado
Célio Moreira);

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 (Requerimento n°
2.202/2004, do Deputado Célio Moreira);

de congratulações com o Sr. Patrus Ananias por sua posse como
Ministro de Estado de Desenvolvimento Social (Requerimento n°
2.203/2004, do Deputado Célio Moreira);

de congratulações com o Município de Marliéria pelos 51 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.20712004, da Deputada Cecília
Ferramenta);

de congratulações com o Município de Joanésia pelos 51 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.208/2004, da Deputada Cecília
Ferramenta);

de congratulações com o Município de Braúnas pelos 51 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.209/2004, da Deputada Cecília
Ferramenta);

de congratulações com o Município de lapu pelos 56 anos de sua
emancipação (Requerimento n° 2.210/2004, da Deputada Cecília
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Ferramenta);

de congratulações com o Município de Bom Jesus do Galho pelos
61 anos de sua emancipação (Requerimento n° 2.211/2004, da
Deputada Cecília Ferramenta);

de congratulações com o Município de Córrego Novo pelos 42 anos
de sua emancipação (Requerimento n° 2.212/2004, da Deputada
Cecília Ferramenta);

de congratulações com o Município de Dionísio pelos 56 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.213/2004, da Deputada Cecília
Ferramenta);

de congratulações com o Município de Inhapim pelos 66 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.214/2004, da Deputada Cecília
Ferramenta);

de congratulações com o Município de Belo Oriente pelos 93 anos
de sua emancipação (Requerimento n° 2.215/2004, da Deputada
Cecília Ferramenta);

de congratulações com o Município de Açucena pelos 61 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.21 6/2004, da Deputada Cecília
Ferramenta);

de congratulações com o Município de Ipatinga pelos 40 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.217/2004, da Deputada Cecília
Ferramenta);

de congratulações com o Município de Ipaba pelos 12 anos de sua
emancipação (Requerimento n° 2.218/2004, da Deputada Cecília
Ferramenta);

de congratulações com o Município de Eugenópolis pelos 13 anos
de sua emancipação (Requerimento n° 2.21912004, da Deputada
Cecília Ferramenta);

de congratulações com o Município de Antônio Dias pelos 93 anos
de sua emancipação (Requerimento n° 2.220/2004, da Deputada
Cecilia Ferramenta);

de congratulações com o Município de Bom Despacho pelos 93
anos de sua emancipação (Requerimento n° 2.221/2004, da Deputada
Cecilia Ferramenta);

de congratulações com o Município de Caratinga pelos 14 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.222/2004, da Deputada Cecília
Ferramenta);
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de congratulações com o Município de Entre-Folhas pelos 12

anos de sua emancipação (Requerimento n° 2.223/2004, da Deputada
Cecília Ferramenta);

de congratulações com o Município de Luz pelos 81 anos de sua
emancipação (Requerimento n° 2.22412004, da Deputada Cecília
Ferramenta);

de congratulações com o Município de Jaguaraçu pelos 51 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.22512004, da Deputada Cecília
Ferramenta);

de congratulações com o Município de Mesquita pelos 81 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.226/2004, da Deputada Cecília
Ferramenta);

de congratulações com o Município de Aimorés pelos 88 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.227/2004, da Deputada Cecilia
Ferramenta);

de congratulações com o Município de Ferros pelos 20 anos de sua
emancipação (Requerimento n° 2.228/2004, da Deputada Cecilia
Ferramenta);

de congratulações com o Município de Santo Hipólito pelos 41 anos
de sua emancipação (Requerimento n° 2.229/2004, do Deputado
Doutor Viana);

de congratulações com o Município de Datas pelos 41 anos de sua
emancipação (Requerimento n° 2.230/2004, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com o Município de lngaí pelos 41 anos de sua
emancipação (Requerimento n° 2.231/2004, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com o Município de Inimutaba pelos 41 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.23212004, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com o Município de Augusto de Lima pelos 41
anos de sua emancipação (Requerimento n° 2.233/2004, do Deputado
Doutor Viana);

de congratulações com o Município de Três Marias pelos 41 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.234/2004, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com o Município de Joaquim Felício pelos 41
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anos de sua emancipação (Requerimento n° 2.235/2004, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Município de Morro da Garça pelos 41
anos de sua emancipação (Requerimento n° 2.236/2004, do Deputado
Doutor Viana);

de congratulações com o Município de Monjolos pelos 41 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.237/2004, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso com o jornal "Estado de Minas" pelo transcurso do 760
aniversário de sua fundação (Requerimento n° 2.238/2004, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Município de Nova Lima pelos 113 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.239/2004, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso à FEDERAMINAS pelo transcurso do cinqüentenário de
sua fundação (Requerimento n° 2.240/2004, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com o Município de Presidente Juscelino pelos
41 anos de sua emancipação (Requerimento n° 2.241/2004, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Município de Inconfidentes pelos 41 anos
de sua emancipação (Requerimento n° 2.242/2004, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Conceição das Pedras pelos
41 anos de sua emancipação (Requerimento n° 2.243/2004, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Turvolândia pelos 41 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.244/2004, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de São Sebastião da Bela Vista
pelos 41 anos de sua emancipação (Requerimento n° 2.245/2004, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Senador José Bento pelos 41
anos de sua emancipação (Requerimento n° 2.246/2004, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Venceslau Brás pelos 41
anos de sua emancipação (Requerimento n° 2.247/2004, do Deputado
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Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de São Tomé das Letras pelos
41 anos de sua emancipação (Requerimento n° 2.248/2004, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Andradas pelos 114 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.249/2004, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Monte Sião pelos 155 anos
de sua emancipação (Requerimento n° 2.250/2004, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Ouro Fino pelos 255 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.251/2004, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Caldas pelos 191 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.252/2004, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de São João da Mata pelos 41
anos de sua emancipação (Requerimento n° 2.25312004, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Maj. BM Pedro Alvarenga por sua posse
como Comandante da 4a Companhia Independente de Bombeiros
Militar, em Varginha (Requerimento n° 2.255/2004, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o jornal "Hoje em Dia" pela conquista do
Prêmio Brazilianonline Award-2003 (Requerimento n° 2.256/2004, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Comando do 240 Batalhão da Polícia
Militar, em Varginha, pelosrelevantes serviços prestados à região sul-
mineira (Requerimento n° 2.257/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com o Ten.-Cel. PM Fernando Cantarino por sua
posse como Comandante do 24 0 Batalhão da Polícia Militar, em
Varginha (Requerimento n° 2.258/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com o Sr. Alexandre Coutinho Pagliarini pelo
lançamento do livro "Constituição e Direito Internacional: Cedências
Possíveis no Brasil e no Mundo Globalizado" (Requerimento n°

—
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2.259/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a nova diretoria da Associação dos
Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais - AFFEMG
(Requerimento n° 2.260/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a 32a Superintendência Regional de Ensino
em Pouso Alegre pelo transcurso do 15° ano de sua instalação
(Requerimento n°2.261/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

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
(Requerimento n° 2.26212004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Primeira Igreja Batista de Três Corações
pelo transcurso do Jubileu de prata de sua organização
(Requerimento n° 2.263/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a 32 Superintendência Regional de Ensino
em Pouso Alegre pelo excelente trabalho de capacitação realizado
com os professores de Educação Física ((Requerimento n°
2.264/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a nova diretoria do Conselho Estadual da
Mulher (Requerimento n° 2.265/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com Dom Serafim Fernandes de Araújo por seu
profícuo trabalho pastoral nos 17 anos como Arcebispo de Belo
Horizonte (Requerimento n° 2.266/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com Dom Walmor Oliveira de Azeredo por sua
indicação ao posto de Arcebispo de Belo Horizonte (Requerimento n°
2.267/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Coronel Fabriciano pelos 55
anos de sua emancipação (Requerimento n° 2.269/2004, do Deputado
Chico Simões);

de aplauso ao Padre José Cândido Barbosa pela passagem dos 50
anos de sua ordenação sacerdotal (Requerimento n° 2.270/2004, do
Deputado Chico Simões);

de aplauso à Rádio CBN-BH pelo transcurso do 10 1 aniversário de
sua fundação em Belo Horizonte (Requerimento n° 2.271/2004, do
Deputado Chico Simões);
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de congratulações com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais

de Minas Gerais pela passagem do Dia do Jornalista (Requerimento
n°2.275/2004, do Deputado Célio Moreira);

de congratulações com o Centro de Cronistas Políticos e
Parlamentares de Minas Gerais pela passagem do Dia do Jornalista
(Requerimento n° 2.276/2004, do Deputado Célio Moreira);

de congratulações com o Sr. Lincoln Byrro Neto por sua posse como
Presidente da Associação Comercial de Governador Valadares
(Requerimento n°2.280/2004, do Deputado Márcio Passos);

de congratulações com o Maj. Elcimar Almeida de Paula por sua
posse como Subcomandante do 6 0 Batalhão de Polícia Militar de
Governador Valadares (Requerimento n° 2.281/2004, do Deputado
Márcio Passos);

de congratulações com a Sra. Diva Dorothy Safe de Andrade
Carneiro pela autoria do livro "Estrada Real - Viagem de Muitos
Caminhos" (Requerimento n° 2.28412004, do Deputado Alberto Pinto
Coelho);

de congratulações com o Presidente da Companhia Vale do Rio
Doce por sua indicação para a Medalha Barão de Eschwege
(Requerimento n° 2.285/2004, do Deputado José Milton);

de congratulações com a Universidade de ltaúna pelo 38°
aniversário de sua fundação (Requerimento n° 2.296/2004, do
Deputado Domingos Sávio);

de congratulações com a FIEMG pelo transcurso do seu aniversário
(Requerimento n° 2.289/2004, do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com o mineiro Jonatan Gonçalves de Azevedo
pela conquista do primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de
Motocross Freestyle, realizado no Município de São Paulo
(Requerimento n° 2.335/2004, da Comissão de Educação).

rÁ
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 13 DE MARÇO DE 2004

ATAS

ATA DA 108 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 28 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 11/3/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Wanderley Ávila
Sumário: Comparecimento - Abertura - Questão de ordem;

homenagem póstuma - i 8 Parte: 18 Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Ofício n° 9/2004 (encaminha Relatório das
Atividades referente ao 40 Trimestre de 2003), do Presidente do
Tribunal de Contas - 2 8 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n° 69/2004 -
Projetos de Lei n

o
s 1.437 a 1.440/2004 - Requerimentos n os 2.489 a

2.499/2004 - Comunicação não Recebida: Comunicação do Deputado
Elmiro Nascimento - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Neider Moreira, Laudelino Augusto e Domingos Sávio - Questões de
ordem - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz

Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Júnior - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Djalrna Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Durval Angelo - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan
- Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô
Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Luiz Humberto
Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Neider Moreira - Olinto Godinho - Paulo Cesar -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia
- Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira
- Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton
Prado.

rÀ
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Às 14h14min, a lista
de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Presidente, pedi a palavra, pela

ordem, antes da leitura da ata, porque hoje o mundo foi sacudido por
um atentado violento na Espanha, culminando com a morte de mais
de 250 espanhóis, e mais de mil feridos. Trata-se de uma agressão à
paz mundial, à Europa e ao nosso País, pois temos laços profundos
de amizade e dependência com a Espanha. Então, antes de
iniciarmos os nossos trabalhos, pediria a V. Exa. que procedesse a 1
minuto de silêncio em homenagem póstuma às pessoas que
morreram, mostrando que, no Brasil e em Minas Gerais, não
aceitamos esse tipo de agressão e de violência.

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem
suscitada pelo Deputado Carlos Pimenta, solicita às Deputadas, aos
Deputados e às galerias que façam 1 minuto de silêncio.

- Procede-se à homenagem póstuma.
i a Parte

V Fase (Expediente)
Ata

-
0 Deputado Neider Moreira, 20- Secretário 'ad hoc", procede à

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

- O Deputado Doutor Viana, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIO
N° 9/2004, do Sr. Simão Pedro Toledo, Presidente do Tribunal de

Contas do Estado, encaminhando o relatório de atividades do 40
trimestre de 2003. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - A Mesa passa a receber
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o
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Grande Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 6912004
Acrescenta parágrafo único ao inciso XVI do art. 198 da Constituição

do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Acrescenta parágrafo único ao inciso XVI do art. 198 da

Constituição do Estado que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 198- ...................................
XVI - atendimento ao educando, no ensino fundamental, por meio de

programas suplementares de fornecimento de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Parágrafo único - O Estado garantirá atendimento prioritário nos
diversos níveis de serviços do Sistema Único de Saúde - SUS-MG -
ao aluno regularmente matriculado na rede pública de ensino.".

Art. 2 0- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 9 de março de 2004.
Ricardo Duarte - Dimas Fabiano - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro -

Weliton Prado - Carlos Pimenta - Fahim Sawan - Maria Olívia - Biel
Rocha - Maria Tereza Lara - Sidinho do Ferrotaco - Leonídio Bouças -
Roberto Carvalho - Rogério Correia - José Henrique - Leonardo
Moreira - Alberto Bejani - Ana Maria Resende - Antônio Júlio - André
Quintão - Laudelino Augusto - Jô Moraes - Adelmo Carneiro Leão -
Chico Simões - Rêmolo Aloise - Marília Campos - Fábio Avelar -
Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Paulo Piau.

Justificação: O Brasil fez opção por uma educação inclusiva,
entendida como um direito de todos e um dever do Estado. A
Constituição Federal de 1988 garantiu o ensino fundamental
obrigatório e gratuito, até mesmo para os que a ele não tiveram
acesso em idade própria. Também garantiu o atendimento às crianças
de até 6 anos de idade em creches e pré-escolas e a progressiva
extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio.

Para que se efetive essa concepção de educação inclusiva é
necessária uma prática que atenda às necessidades das maiorias e
minorias, diminuindo barreiras, dissipando estigmas e, principalmente,
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propondo novas atitudes sociais e políticas. As dificuldades
econômicas, as distâncias geográficas, as diferentes condições
biopsíquico-sociais de cada pessoa devem ser superadas numa
educação escolar pensada como processo de inclusão social.

Cabe ao Estado contribuir para promover e articular ações de defesa
de direitos, prestação de serviços e apoio às famílias, direcionados
para a melhoria da qualidade de vida dos educandos, respeitando-se
sua diversidade e garantindo seu ingresso e sua permanência na
escola.

Um novo modo de legislar, inspirado nesses princípios e no direito
de participação e igualdade de oportunidades, também orientou o
legislador mineiro ao tentar garantir na Constituição do Estado a
adoção de programas suplementares de fornecimento de material
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, conforme
previsto no inciso XVI do art. 198 da Carta estadual.

Também cabe ao Estado a articulação e coordenação das ações e
dos serviços de saúde junto aos municípios. O conceito de atenção
básica consolida esses pressupostos organizacionais do SUS, pois
significa, segundo a Norma Operacional Básica - NOB-96 -, um
conjunto de ações, de caráter individual ou coletivo, situadas no
primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltados para a
promoção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento e a
reabilitação. Tal norma pretendeu consolidar o papel dos municípios
como executores das ações do SUS em conjunto com o Estado, a
quem cabe o importante papel de planejar, organizar e regular tais
ações.

Partindo dessa relação entre diferentes esferas de governo e de
uma prática interdisciplinar entre os diversos serviços públicos,
compreendemos a escola pública como "locus" privilegiado para o
aluno acessar tais serviços, especialmente quando deles necessita.

Diante do exposto, propomos que a atenção integral à saúde do
aluno da rede pública de ensino, tantas vezes reclamada pelos
educadores, e sua garantia de atendimento na rede SUS sejam
incluídas na Constituição do Estado, pedindo, para tanto, a anuência
dos nobres pares à aprovação desta proposição de lei.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 1.437/2004

Declara de utilidade pública a Associação São Lucas - ASSOL(JC -,
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 São Lucas

- ASSOLUC -, 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, 9 de março de 2004.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a referida Associação, entidade assistencial de caráter
religioso e filantrópico, constituída de sócios católicos e que tem por
finalidade a vivência do amor fraterno, dentro dos princípios contidos
no Evangelho de Jesus Cristo. A Associação, sem fins lucrativos,
presta serviços de acolhimento, aconselhamento e intercessão, bem
como assistência médica, social, cultural e educacional a pessoas
carentes.

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 de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.438/2004
Declara de utilidade pública o Movimento Familiar Cristão, com sede

no Município de Conselheiro Lafaiete.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Movimento Familiar

Cristão, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2004.
José Milton
Justificação: O reconhecimento por esta Casa Legislativa do

Movimento Familiar Cristão, com sede no Município de Conselheiro
Lafaiete, como entidade de utilidade pública possibilitará que a citada
instituição possa dar prosseguimento ao importante trabalho que já
desenvolve com as pessoas carentes.
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Portanto, contamos com o apoio dos nobres colegas para a

aprovação desta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o ai. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.439/2004
Declara de utilidade pública o Hospital e Maternidade São José, com

sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ai. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Hospital e Maternidade

São José, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
Ai. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ai. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2004.
José Milton
Justificação: O reconhecimento por esta Casa Legislativa do

Hospital e Maternidade São José, com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete, como entidade de utilidade pública possibilitará
que a citada instituição possa dar prosseguimento ao importante
trabalho que já desenvolve com as pessoas carentes.

Portanto, contamos com o apoio dos nobres colegas para a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.44012004
Declara de utilidade pública estadual a Fundação Olhos d'Alma, com

sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ai. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Olhos

d'Alma, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
Ai. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ai. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2004.
José Milton
Justificação: O reconhecimento por esta Casa Legislativa da

Fundação Olhos d'Alma, com sede no Município de Conselheiro
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Lafaiete, como entidade de utilidade pública estadual possibilitará à
citada instituição dar prosseguimento ao importante trabalho que já
desenvolve com as pessoas carentes.

Portanto, contamos com o apoio dos nobres colegas para a
aprovação deste projeto.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.489/2004, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando

seja enviado ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado pedido
de informações sobre a tramitação de requerimento protocolado por
auditor dessa Corte, em que solicita a concessão de abono
permanência. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.490/2004, da Deputada Maria Tereza Lara e Jô Moraes,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas
a que seja suspensa a indicação dos nomes para compor o Conselho
Estadual de Educação até o término da tramitação do Projeto de Lei
n° 1.075/2003. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 2.491/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada moção de pesar pelo falecimento do Sr. Paulo Salvo,
ocorrido em 7/1/2004. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 2.492/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Fundação Gorceix pelo
transcurso do 440 aniversário de sua fundação.

N° 2.493/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Sra. Alaíde Lisboa de Oliveira
pelo transcurso de seu centenário. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)

N° 2.494/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente da CEMIG e ao Secretário de
Desenvolvimento Econômico com vistas à redução dos valores
cobrados pela energia elétrica na zona rural das Microrregiões do Alto,
Médio e Baixo Jequitinhonha e do Mucuri.

N° 2.495/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente da CEMIG e ao Secretário de
Desenvolvimento Econômico com vistas à diferenciação dos valores

WiL
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cobrados pela energia elétrica dos agricultores familiares das
Microrregiões do Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha e do Mucuri. (-
Distribuídos à Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 2.496/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Delegado Regional de Juiz de Fora com vistas a
que envie cópia da ocorrência policial referente ao confronto da polícia
com marginais na Vila Lauro Costa.

N° 2.497/2004, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da Loteria do Estado com vistas a que envie
cópias dos relatórios das auditorias realizadas no contrato da Loteria
com a GTech do Brasil.

N° 2.498/2004, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da Loteria do Estado com vistas a que preste
informações sobre a auditoria que está sendo realizada nos contratos
celebrados entre a Loteria e a GTech do Brasil.

N° 2.499/2004, da Comissão do Trabalho, pleiteando seja solicitada
ao Presidente do Tribunal de Contas cópia do processo que envolve a
Loteria do Estado e a GTech do Brasil. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

Comunicação não Recebida
- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação:

COMUNICAÇÃO
Do Deputado Elmiro Nascimento, dando ciência à Casa do

falecimento do Sr. José Gomes Alves, da Sra. Maria Cristina Simão e
de D. "Quinha", ocorrido em 21/2/2004, no Estado de Goiás. (-
Semelhante comunicação foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Paulo Piau.)

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

Deputados ocupo esta tribuna para fazer comunicados importantes e
algumas constatações de ordem econômica, social e política, que
julgo de interesse do povo mineiro.

Ontem à noite, na EXPOMINAS, foram abertos os trabalhos da P
Feira de Fundição do Estado de Minas Gerais.

Ali estiveram presentes os mais importantes industriais do ramo de
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fundição do Estado de Minas Gerais: os Srs. Wilson Brumer,
Secretário de Desenvolvimento Econômico, representando o
Governador Aécio Neves; Robson Andrade, Presidente da Federação
das Indústrias do Estado de Minas Gerais; Romeu Scarioli, Presidente
do BDMG; e todas as pessoas ligadas direta ou indiretamente ao
ramo de fundição no Estado.

Esse ramo possui o seu grande pólo no Centro-Oeste Mineiro. Em
ltaúna, há o Centro Tecnológico de Fundição Marcelino Corradi, que
hoje está a caminho de se transformar em centro de excelência no
setor de fundidos, pois é o maior formador de mão-de-obra da
América Latina.

Lá também estiveram presentes industriais de ltaúna, Divinópolis,
Pará de Minas, Cláudio e de todos os grandes pólos do setor de
fundidos do Estado. Hoje esse setor fornece 22 mil empregos diretos
e indiretos, proporcionando um faturamento próximo de
US$800.000.000,00 para a economia mineira, e 30% dessa produção
é voltada para o mercado externo. Todo o setor se congrega para ter
um maior valor agregado à produção, ou seja, processar a usinagem
dos produtos aqui, gerando mais renda e impostos para o Estado de
Minas de Gerais e para o Brasil.

Congratulo-me com o Sr. Afonso Gonzaga, Presidente do SIFUMG,
idealizador dessa primeira feira da indústria de fundição do Estado e a
quem devemos parabenizar pela atitude de pô-la em funcionamento
num momento tão delicado, com um investimento de R$2.000.000,00.
Transmito-lhe os meus parabéns por essa atitude arrojada e corajosa
que, em meio a uma turbulência tão grande, conseguiu tirar do papel e
viabilizar essa feira que proporcionará tantos negócios importantes.

Em segundo lugar, narro um fato relevante também para a economia
mineira, fazendo algumas considerações iniciais. Há uma empresa do
setor de tecidos do Estado, denominada Companhia de Tecido
Santanense, criada em 1891 em ltaúna, no Bairro de Santanense, que
talvez seja a segunda mais antiga em atividade no Estado. Essa
empresa foi responsável pela formação do arraial, que,
posteriormente, veio a ser ltaúna, progressista cidade. Essa empresa
está absolutamente envolvida com a comunidade de ltaúna,
abrangendo os setores trabalhista e social. Como todo o setor têxtil no
Brasil, tem atravessado momentos difíceis do ponto de vista de fluxo
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de caixa, de carteira de pagamentos, apesar de realizar um
processo de modernização absolutamente significativo, que tornou as
suas fábricas modernas e viáveis. Nos últimos anos, como a
economia brasileira atravessa momento delicado, entrou num
processo de dificuldade financeira. Eis que então entra o espírito
empreendedor, arrojado e nacionalista do atual Vice-Presidente, José
Alencar.

José Alencar é um vencedor nato no setor empresarial, fundador do
grupo COTEMINAS, talvez o maior grupo têxtil em atividade na
América do Sul, com faturamento estimado em R$1.500.000.000,00.
Ontem foi anunciado aos funcionários da companhia a conclusão das
negociações. O grupo COTEMINAS assume a gestão compartilhada
com os antigos sócios, abrindo nova possibilidade de desenvolvimento
da empresa, com produtos de maior valor agregado, continuando a
fornecer empregos para cidades onde o parque fabril funciona, como
ltaúna, Pará de Minas e Montes Claros. Essa negociação evitou um
problema social grave nessas três cidades progressistas, importantes
no cenário econômico do Estado.

Cumprimento o Vice-Presidente José Alencar, por meio de seu filho
Josué, grande administrador do grupo COTEMINAS, que assumiu, em
P março, a gestão da Companhia de Tecidos Santanense. Estou
certo de que esse será um passo importante para o fortalecimento
financeiro e social da Companhia .Santanense nas regiões em que
atua.

Parabenizo, mais uma vez, o Vice-Presidente José Alencar pelo seu
espírito arrojado, tanto na área política, quanto na empresarial, e digo-
lhe que o povo de ltaúna, Pará de Minas e Montes Claros está muito
satisfeito com a entrada do grupo COTEMINAS em suas terras e
espera conseguir um relacionamento com a comunidade
absolutamente pertinente com os ideais do grupo, o que será motivo
de novos investimentos e geração de emprego, renda e impostos.

Por fim, gostaria de dizer que é o espírito empreendedor dessas
pessoas que move a economia, hoje tão estagnada pela condução de
uma política econômica complicada, que mantém um patamar de juros
alto. Companhias como a Santanense, que se viram obrigadas a fazer
investimentos em maquinário e tiveram, com a crise cambial de 1999,
um problema gerencial enorme, têm aberta uma grande possibilidade
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com a entrada do grupo COTEMINAS, viabilizando novos
investimentos e novos empregos. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Laudelino Augusto.
• Deputado Laudelino Augusto* - Mineiras e mineiros, Sr.

Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, concidadãs e
concidadãos das galerias, telespectadores da TV Assembléia,
iniciamos esta semana com o Dia Internacional da Mulher. Diante
disso, não poderia deixar de prestar homenagem a todas as mulheres.
E o que farei agora.

E lógico que o dia da mulher, do homem, da pessoa humana, da
vida, são todos os dias. Devemos lutar para que a vida melhore para
todos e todas. Porém é claro que se trata de um dia especial para a
mulher, que se encontrou, durante décadas, séculos e, talvez,
milênios, subjugada. Ainda hoje, em pleno século XXI, início do
terceiro milênio, encontramos mulheres em situação de segunda
categoria. O dia 8 de março é consagrado como um dia de luta, de
memória, de mulheres que deram a própria vida pela libertação de
suas companheiras. Minha homenagem é para todas as mulheres.

Como se diz, sem a mulher, não há vida; porém, sem o homem,
também não há. Por isso o conceito que queremos trazer aqui é
exatamente o desse feminismo autêntico, que considere a luta pela
igualdade fundamental dos seres humanos, levando em conta as
diferenças, que são muitas e constituem riquezas entre homem e
mulher, e principalmente a igualdade de dignidade. Digo isso porque
às vezes deparamos com certo feminismo exagerado, equivocado.
Por exemplo, participei de uma reunião, anos atrás, em homenagem à
mulher, pelo Dia Internacional da Mulher. Uma senhora que estava
fazendo a palestra, para valorizar a mulher, colocando-a acima do
homem, disse: "Nós, mulheres, somos metade da população e mães
da outra metade". Foi muito aplaudida, claro. E uma verdade, porém
uma meia verdade. Até com medo da reação da platéia, pois a maioria
era constituída por mulheres, pedi a palavra e disse-lhe: "olha, nós,
homens, somos a outra metade da população e pais de todos,
homens e mulheres". Não se trata de um levar vantagem sobre o
outro, mas sim, considerando as diferenças, a começar pela física,
emocional, psicológica, enfim, todas apontadas pela ciência, de
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garantir a igualdade de direitos, a igualdade com relação à
dignidade da pessoa humana. A Bíblia cristã é muito clara: "homem e
mulher, imagem de Deus." O Gênesis diz: "Homem e mulher os criou;
à sua imagem e semelhança os criou.". Logo, a libertação da mulher
depende da libertação do homem, e a libertação do homem depende
da libertação da mulher. Ou seja, a libertação de todos nós depende
tanto de uns quanto de outros. Assim, seremos livres e felizes.

Há uma frase da qual gosto muito. E uma pena que não
conheçamos sua autoria. Vou lê-Ia em homenagem a todas as
mulheres, às Deputadas, que são em número de dez. E preciso
crescer o número de mulheres nas Assembléias, no Congresso, no
Senado, nas Câmaras Municipais, não só pelo fato de serem
mulheres - claro que não é só por isso -' mas pela consciência de
cidadania, capacidade e competência para representar todos os
cidadãos. Represento homens e mulheres de Minas Gerais; nossas
Deputadas também representam mineiros e mineiras. Por isso vou ler
essa frase em homenagem a todos os que aceitam e consideram essa
igualdade fundamental. Pode ter sido escrita por um homem ou por
uma mulher, pois, como já disse, é de autoria desconhecida. Essa
frase fala muito para o nosso coração e diz assim: "Para cada mulher
que está cansada de comportar-se como frágil, quando se sabe que é
forte, há um homem que está cansado de parecer forte, quando se
sente vulnerável.

Para cada mulher que está cansada de ser qualificada como fêmea
emocional, há um homem ao qual se nega o direito de chorar e de ser
terno. Para cada mulher que se sente escravizada pelos filhos, há um
homem ao qual se nega o prazer de desfrutar da paternidade.".

Essas frases que estamos trazendo, ao mesmo tempo que mostra
uma realidade, questionam temas culturais, porque sabemos que se
trata de uma cultura. Desde criança, menino não pode chorar, porque
homem não chora. Proíbe-se um garoto de chorar, embora, às vezes,
até um adulto queira e precise chorar. E uma questão mais humana
que de gênero: mulher, quando cansada, parece frágil, mas, na
verdade, é forte, e os homens precisam manter a imagem de forte,
quando se sentem vulneráveis. Juntos somos fortes, isolados,
vulneráveis.

Faço essa homenagem a todas as associações de mulheres, às
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nossas operárias do campo e da cidade, às donas de casa, às
mães de família, assim como aos homens trabalhadores que
reconhecem e valorizam a presença da mulher na história.

O segundo assunto é a Frente Parlamentar da Agua. Estamos numa
expectativa, porque haverá um reunião especial, aqui na Assembléia,
no dia 22/3/2004, segunda-feira, às 20 horas, para comemorarmos
juntos o Dia Mundial da Agua e fazermos o lançamento da Frente
Parlamentar Mineira de Defesa e Preservação da Agua. As Deputadas
e os Deputados já receberam em seus gabinetes, no ano passado, o
texto, os princípios e as motivações que nos levaram a criar essa
frente.

Será uma frente parlamentar, para a qual foram convidados
Deputadas e Deputados, Vereadoras e Vereadores, com a
preocupação maior de ficarmos atentos às leis que já existem com
relação à água e à fiscalização do cumprimento dessas leis.

Todos já sabem da importância da água, fonte de vida. Esse é o
lema da Campanha da Fraternidade que a Igreja Católica e algumas
igrejas evangélicas estão fazendo. Aliás, todo ser humano, brasileiros
• brasileiras estão convidados a participar dessa campanha de defesa
• preservação da água.

E importante estarmos aqui não só para participar do lançamento da
frente, como também para estarmos juntos, somando forças e
energias para conseguirmos isso. Minas Gerais é riquíssima em água.
Aqui estão incluídas minas de água, tanto a riqueza das águas de
superfície, nossos rios maravilhosos, como das de subsolo, que temos
muitas - estivemos recentemente no lançamento da Campanha da
Fraternidade, na regional de Belo Horizonte, às margens do rio das
Velhas, e também na nascente do rio São Francisco, no lançamento
da campanha em âmbito maior, que abrangia Minas e o Espírito Santo
-, e a água mineral, bendita água mineral, com seu valor terapêutico e
curativo.

Estamos lutando para resgatar, nas escolas de medicina e nas
estâncias hidrominerais, a cura pelas águas, a crenoterapia. Há, por
exemplo, na história de minha terra, Caxambu, a Igreja de Santa
Isabel, cuja construção foi determinada pela Princesa Isabel. Ela
esteve em Caxambu fazendo tratamento de anemia com a água
ferruginosa, para melhorar a saúde. Diz a história que depois, com a
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saúde boa, conseguiu engravidar. Para pagar essa graça, mandou
construir a Igreja de Santa Isabel. Há livros e mais livros sobre o valor
curativo da água de Minas Gerais.

A Frente Parlamentar de Defesa e Preservação da Agua tem o
objetivo de acompanhar a elaboração de leis, emendas e fiscalizar o
seu cumprimento. A Lei n° 9.433, de 1997, de recursos hídricos,
receberá proposta de um substitutivo. Quem sabe será um projeto de
iniciativa popular, o que envolveria a sociedade?

Não basta a existência da lei. E preciso haver a fiscalização pelo
povo. Aliás, há leis de mais no Brasil. Tenho feito um estudo sobre as
leis em Minas Gerais e talvez proponha a revogação de algumas. O
nosso trabalho é elaborará-Ias, mas poderíamos também revogar
algumas que não são cumpridas por não serem necessárias. E claro
que, se a lei for importante para os mineiros, temos de fazer com que
seja obedecida. A CNBB tem uma proposta de colher assinaturas para
que se modifique a lei de recursos hídricos por meio de projeto de
iniciativa popular.

Chamo a atenção dos senhores e das senhores para a Carta de
Princípios da Frente Parlamentar Mineira de Defesa e Preservação da
Agua. Precisamos unir-nos. Mais de 50 Deputados e Deputadas já
assinaram, e os outros ainda não o fizeram porque não tiveram
oportunidade.

A Mesa está enviando convites para a comemoração do Dia Mundial
da água, a realizar-se na Assembléia Legislativa, dia 22 de março,
segunda-feira, às 20 horas. Haverá ainda o lançamento da Frente
Parlamentar de Defesa e Preservação da Agua, que estamos
construindo há cerca de um ano.

Em São Lourenço, numa audiência pública do dia 30 de abril do ano
passado, lançamos a idéia e começamos a ouvir as pessoas, os
grupos, as ONGs, sobre a água. Elaboramos a carta de Princípios e
as motivações. Posteriormente, também em São Lourenço, em outra
audiência pública, no dia 22/8/2003, iniciamos a coleta das
assinaturas. A primeira foi a da Deputada Maria José Haueisen,
Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais; e o
segundo a assinar foi o Deputado Federal Odair José da Cunha, da
região Sul mineira. Depois, assinaram a Deputada Maria Tereza Lara,
outros Deputados e Deputadas e os Vereadores presentes naquela
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audiência.

Convido todos a participarem desse evento, no dia 22 de março,
para comemorar o Dia Internacional da Agua e para assistir ao
lançamento da Frente Parlamentar Mineira de Defesa e Preservação
da Agua.

Eram esses os dois assuntos que queríamos abordar. A
homenagem à mulher e à água, que também é feminina, e tanto bem
faz. É a fonte da vida. A todas as mulheres o nosso abraço, não só
pelo dia 8, mas por todos os dias, porque são nossas companheiras
na construção da história.

Na questão da água, estaremos acompanhando com o coração
aberto para melhorar e garantir a quantidade e a qualidade da água e
também a sua acessibilidade por parte de todos. Muito obrigado.

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

Deputadas, imprensa, cidadãos que nos acompanham pelas galerias
ou pela TV Assembléia, nesta reunião traremos algumas informações
sobre um segmento relevante para a economia mineira, que
desempenha um papel importante também no campo social, pois é
um expressivo gerador de empregos. Embora seja um segmento que
deriva do nome de nosso Estado, da área de Minas, da área mineral,
é pouco conhecido. Falo das fundições, que são um dos principais
empregadores em minha querida Divinópolis, em Cláudio, ltaúna e em
outras regiões do Estado.

Trata-se de um setor dinâmico, que acompanha a evolução da
humanidade. Dizem que a primeira fundição de um mineral aconteceu
por acaso. Antes das atuais civilizações, um determinado mineral
estava numa fogueira, chegou a seu ponto de fusão - transformação
do estado sólido para o liquido - e, a partir daí, percebeu-se que se
havia moldado na rocha a mesma forma do local onde o mineral se
encontrava. O certo é que isso revolucionou a história da humanidade.
Hoje é difícil identificar uma atividade humana sem a presença do
artefato fundido a partir de minerais, originando ferramentas e
equipamentos, que salvam vidas, transportam pessoas e produzem o
desenvolvimento do País, o que contribui para uma melhor qualidade
de vida. E claro que o segmento requer investimento, tecnologia e
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cuidados com o meio ambiente.

A história de Minas se confunde com a da produção mineral. Temos
um grande número de empresas de fundição. Refiro-me a esse tema
para homenagear o segmento que realiza, esta semana, uma grande
feira mineira de fundição na EXPOMINAS, reunindo mais de 80
empresas produtoras de fundidos, fornecedores de matérias-primas e
compradores, com o objetivo de fazer negócios e debater tecnologias.
Busca-se, ainda, o que Minas Gerais merece: ocupar um lugar de
destaque nesse setor.

Hoje, Minas Gerais é o segundo produtor de fundidos no Brasil, com
377 empresas que geraram mais de 14 mil empregos diretos e cerca
de 8 mil empregos indiretos. Mas é o segundo produtor brasileiro,
embora nosso Estado tenha praticamente tudo o de que precisa para
produzir uma ferramenta ou uma máquina proveniente do processo de
fundição. Temos mão-de-obra extremamente qualificada. Prova disso
é o fato de as indústrias de fundição mineiras possuírem produtividade
maior que as da Europa. Já fiz referência à origem milenar do
processo de fundição. Do Velho Mundo veio a tecnologia de produção
de fundidos. A Europa, considerada até pouco tempo como detentora
da melhor tecnologia de fundição, já é superada pelo Brasil, graças às
indústrias de Minas Gerais, que alcançam padrão de 47t por operário,
por ano, e produzem cerca de 640.000t de fundidos, de peças
provenientes da fundição. Isso representa faturamento de quase
US$1.000.000.000,00, cerca de US$840.000.000,00 na economia
mineira, todos os anos, com milhares de empregos.

Precisamos destacar o que é nosso e só não ocupa o primeiro lugar
no âmbito nacional porque requer um pouco mais de incentivo,
incentivo esse que já começa a acontecer com o Governo Aécio
Neves, com a parceria com a FIEMG, nesse tempo novo de procurar
conjugar esforços. Haja vista a realização desse evento, a Feira
Mineira de Fundição. Essa feira tem a liderança do empresário
divinopolitano, grande amigo, Afonso Gonzaga, Presidente do
Sindicato das Indústrias de Fundição de Minas Gerais, e a parceria do
Governo. Ontem estivemos lá, juntamente com o Deputado Neider
Moreira, participando da abertura do evento, que contou com a
presença do Secretário Wilson Brumer. Estiveram presentes também
muitos empresários, a maioria donos de pequenas empresas. Minas
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Gerais possui a maior fábrica de fundição do Brasil, a Tecsid, com
investimento ítalo-brasileiro, em parceria com o grupo Fiat. A Tecsid
tem em Minas Gerais a sua maior fábrica de produção de diversas
peças automobilísticas, além de outras. E a 2' maior do Brasil; no
entanto, predominam as pequenas fábricas, os microempresários.

O BDMG também estava presente e afirmou que, hoje, há um novo
tempo em Minas Gerais e portas abertas para o investidor. Estava ali
para falar ao pequeno, ao microempresário, ao dono de fundição, a
quem me dirijo neste momento, e ao trabalhador das fundições. O
Banco quer ser parceiro desse pequeno investidor, para que possa
melhorar a sua estrutura de maquinários, os seus equipamentos,
investir em reciclagem profissional, em seus funcionários, em capital
de giro, para ter melhor capacidade de planejar os seus estoques.

Enfim, parceria - esse é o novo tempo. Tenho a certeza de que no
momento em que temos como grande desafio a necessidade de gerar
emprego, precisamos saber valorizar quem já está em Minas Gerais
gerando emprego: os setores da indústria de base, como a própria
fundição; os setores ligados às atividades rurais, à agricultura e à
pecuária, organizadas por meio das cooperativas e dos sindicatos; os
setores ligados às áreas de confecção, de calçados. Esses setores
fazem de Minas Gerais um Estado de destaque no âmbito nacional,
que mostra a competência do povo mineiro e requer investimento,
apoio, incentivo e, principalmente, um Governo que não os atrapalhe,
que simplifique a sua vida.

Por tudo isso, quero hoje destacar o setor de fundição e parabenizar
o Sr. Afonso Gonzaga, empresário e Presidente do Sindicato das
Indústrias de Fundição de Minas Gerais, pelo brilhante trabalho.
Quero também parabenizar todos os pequenos empresários que estão
tendo atitude ousada. E difícil imaginar um pequeno empresário de
indústria de panelas ou de determinado artefato de alumínio ou ferro
sair do interior, alugar um "stand" no Minascentro, trazer seus
funcionários e mostrar o seu produto ao mundo. A indústria mineira
está tendo a coragem de fazer isso em parceria com o sistema FIEMG
e com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, sob a
liderança dos próprios empresários. Ontem, tive a alegria de ver
dezenas de trabalhadores do setor de fundição, funcionários
buscando informações de tecnologia de ponta e vestindo a camisa do
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seu setor. E importante valorizar a indústria mineira, para que
superemos o desemprego.

O Governador Aécio Neves está mostrando que, em vez de muito
discurso, muita promessa ou de números mirabolantes, está tendo
atitudes concretas, colocando o Banco de fomento do Estado para
financiar investimentos mineiros. Voltarei ainda hoje à EXPOMINAS. A
diretoria da CEMIG nos acompanhará a fim de atender empresários
que manifestaram, ontem, o interesse de ampliar investimentos. Há a
preocupação com a questão da energia elétrica, que, especificamente
nesse setor, é muito importante, já que vários fornos a utilizam,
consumindo cargas de alguns megawatts. Isso requer planejamento.
A diretoria da CEMIG disse que atenderá os empresários e verificará
quem precisa ampliar seu negócio, para que Minas forneça o suporte
necessário.

Recentemente, tive a honra de ser recebido pelo Governador e fiz-
lhe um convite para que fosse a Divinópolis, pois havia questões a
tratar com ele, e a comunidade queria agradecer-lhe tudo o que ele
fez como Deputado Federal e como Governador.

Para nossa alegria, o Governador agendou sua ida para o dia 25.
Estendo o convite aos demais colegas, em particular aos valorosos
Deputados do Centro-Oeste, assim como àqueles que lá estão
atuando com freqüência. Ontem, o Governador, ao ser
cumprimentado pelo seu aniversário, afirmou que se empenharia em
levar boa parte de sua equipe, pois queria estar o mais perto possível
dos problemas do povo mineiro. Disse que queria ouvir o que o povo
mineiro tem a dizer e levar informações objetivas e concretas.

Esperamos reunir representantes da área da saúde, da educação,
do desenvolvimento econômico, da CEMIG, da COPASA e do BDMG,
para que haja não apenas visitas, mas momentos de trabalho com a
comunidade numa atitude de um governo produtivo e comprometido
com o povo mineiro. O Governo apresenta um detalhe marcante, ou
seja, está cumprindo à risca os seus compromissos. Tem, como
compromisso de campanha, uma verdadeira bíblia, e, passo a passo,
procura colocar em prática cada compromisso firmado com o povo
mineiro, inclusive o de que faria um governo com austeridade.

O Governador Aécio Neves mudou um pouco a prática das
campanhas eleitorais. Normalmente o candidato se empenha em
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prometer e dizer tudo o que fará. O Governador Aécio Neves falava
das dificuldades que teria, mas que não as enfrentaria lamuriando-se
e responsabilizando o passado. Sua intenção era enfrentá-las
apresentando um tempo novo para Minas Gerais, o que está
ocorrendo e pode ser demonstrado com atitudes concretas como
essa.

A empresa mineira está organizando-se em parceria com o Governo
do Estado e dialogando de forma sincera e respeitosa a relação do
Estado com os municípios e com esta Casa.

Portanto, registro mais uma vez o meu aplauso ao setor de fundição
de Minas Gerais, em especial da minha querida Divinópolis, de
Cláudio, de Itaúna, do Centro-Oeste mineiro. Esse setor é um dos
principais geradores de emprego e renda dessa região, fazendo isso
com responsabilidade, respeito ao meio ambiente, profissionalismo e
tecnologia de ponta. Esse é um motivo de orgulho para todos os
mineiros. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados.

Questões de Ordem
O Deputado Leonídio Bouças - Sr. Presidente, como V. Exa. pode

constatar, não há quórum para a continuação dos trabalhos, portanto
solicito o encerramento de plano da reunião.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, como ainda há
Deputados inscritos para falar, pediria a V. Exa. que, pelo menos,
esperasse o encerramento do prazo das inscrições para verificar se
há quórum para a continuação dos trabalhos. Peço a verificação de
quórum, Sr. Presidente.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
terça-feira, dia 16, às 10 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a reunião ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do
dia 16/3/2004.). Levanta-se a reunião.

ATA DA r REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA
2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1& LEGISLATURA, EM
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3/3/2004

As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria Olívia e os Deputados Laudelino Augusto e Dimas Fabiano,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Laudelino
Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e 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 nos 334, 437 e
802/2003 (Deputado Laudelino Augusto); 1.000 e 1.197/2003
(Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à 2 8 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei n

o
s 334, 437, 802, 1.000 e 1.197/2003. 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, 10 de março de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Laudelino Augusto - Dimas Fabiano.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°446/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Educacional
Monsenhor Herculano, com sede no Município de Paraopeba.

A proposição é oriunda do Projeto de Lei n° 1.802/93, desarquivado
em virtude de requerimentos apresentados pelo Deputado Ronaldo
Vasconcelos, em 1995, pelo Deputado Márcio Cunha, em 1999, e pelo
Deputado Dinis Pinheiro, publicado no "Diário do Legislativo" de
28/3/2003.

Em reunião realizada no dia 1 0/10/2003, apresentou-se requerimento
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solicitando fosse a proposição baixada em diligência ao autor para
atualizar a documentação necessária à sua tramitação.

Após o cumprimento da diligência, a matéria foi encaminhada a esta
Comissão para o exame preliminar dos aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme determina 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

Fundação Educacional Monsenhor Herculano, de Paraopeba é
sociedade civil dotada de personalidade jurídica, sem fins lucrativos.
Com sede no Estado, funciona há mais de dois anos, tendo diretoria
idônea, cujos membros não são remunerados pelos cargos que
ocupam.

Conforme dispõe o art. 22 de seu estatuto, os membros da
Assembléia Geral e do Conselho Diretor Administrativo devem exercer
o mandato gratuitamente.

Verificamos, ainda, que o art. 14 da referida norma prevê a
transferência de seu patrimônio, no caso de sua extinção, à Paróquia
Nossa Senhora do Carmo ou a entidades congêneres.

Constatamos, portanto, que a Fundação aludida atende ao
estabelecido na Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre a matéria
e regula o processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 446/2003.
Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dalmo

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

1.070/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 1070/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau,

visa a declarar de utilidade pública a Associação Nacional dos Direitos
Sociais - ANDS -, com sede no Município de Iturama.

Publicada em 18/9/2003, no "Diário do Legislativo", vem a matéria a
esta Comissão para ser examinada preliminarmente em seus
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aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do disposto
no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Em exame da documentação apensa aos autos do processo,

constatamos que a referida entidade possui personalidade jurídica,
tem diretoria composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo
exercício de suas atividades, e está em funcionamento há mais de
dois anos.

E importante salientar que o art. 33 do estatuto da instituição prevê
que as atividades dos Diretores e conselheiros ou instituidores não
serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,
gratificação, bonificações ou vantagens, e o art. 36 estabelece que,
em caso de dissolução da Associação, o patrimônio remanescente
será destinado a outra entidade juridicamente constituída e que seja
indicada em Assembléia Geral.

Por fim, podemos afirmar que, à vista da documentação analisada, a
entidade atende aos requisitos enunciados pela Lei n° 12.972, de
27/7/98; não há, portanto, óbice à tramitação da matéria nesta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos	pela juridicidade,	pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.070/2003.
Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dalmo

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

1.245/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei ora analisado

objetiva declarar de utilidade pública o Instituto Daniel Franco, com
sede no Município de Uberaba.

Após publicação no "Diário do Legislativo", em 15/11/2003, vem a
matéria a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no
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Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

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

Ressaltamos, ainda, que o § 2 0 do art. 14 do seu estatuto prevê a
não-remuneração dos cargos da diretoria e o art. 20 determina que,
no caso de dissolução da entidade, os bens remanescentes serão
destinados a instituição congênere, com personalidade jurídica, que
esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.245/2003.
Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Dalmo

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

1.250/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Mauro Lobo, a proposição em tela tem por

objetivo instituir o Dia Estadual do Voluntariado, a ser celebrado
anualmente no primeiro domingo de dezembro.

De conformidade com o disposto nos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno, o projeto de lei foi publicado no "Diário do
Legislativo" de 20/11/2003 e, em seguida, distribuído a esta
Comissão, a fim de ser apreciado preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A República Federativa do Brasil 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 constitucionais.

0 constituinte de 1988 acolheu o seguinte princípio: à União
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compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse
geral; aos Estados, sobre as de predominante interesse regional, e
aos municípios, sobre assuntos de interesse local. Assim, no que
tange à competência normativa, as matérias que só podem ser
reguladas pela União estão estabelecidas no art. 22 da Lei Maior.

A regra básica para a delimitação da competência do Estado
membro está consagrada no § 1° do art. 25 da Carta Magna. É a
chamada competência residual, que reserva ao Estado as matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do município.

A luz dos dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa não constitui assunto de competência privativa da
União ou do município e pode ser objeto de disciplina jurídica por
parte de quaisquer das entidades componentes do sistema federativo.
Dessa forma, não há como negar a autonomia constitucional do
Estado membro para a edição de normas a respeito da matéria.

Cumpre esclarecer que o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as
matérias de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e dos Chefes
do Executivo, do Judiciário e do Tribunal de Contas, não faz menção
àquela que ora examinamos. Infere-se, portanto, que a qualquer
membro deste parlamento é facultada a iniciativa da proposição ora
examinada.

E digno de nota o fato de que o seu art. 2 0 permite a celebração de
acordos entre o Poder Executivo e os municípios ou entidades
organizadas da sociedade civil que efetivamente se interessarem em
participar dos eventos alusivos à data cívica que institui.

Entretanto, o estabelecimento de acordos ou similares pelo Poder
Executivo é um ato de gestão decorrente de sua função de administrar
assegurada pela separação dos Poderes, consubstanciada no art. 20
da Constituição da República. Em decorrência disso, o aval do
Legislativo para uma ação eminentemente administrativa só é
necessário se assim o exigir o mandamento constitucional, o que não
se aplica ao caso em questão. Projetos de lei que têm como objeto
autorizar o Executivo a fazer algo da sua competência são inócuos,
sem efeito jurídico.

Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o
Executivo não necessita da autorização do Legislativo para celebrar
convênios, suspendendo a eficácia do inciso XXV do art. 62 da
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Constituição Estadual, que determinava competir à Assembléia
Legislativa "autorizar celebração de convênio pelo Governo do Estado
com entidade de direito público ou privado e ratificar o que, por motivo
de urgência, ou de interesse público, for efetivado sem essa
autorização".

Em função desse entendimento, cumpre-nos apresentar emenda ao
projeto, com o fim de suprimir o art. 20.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.250/2003 com
a Emenda n° 1, nos termos que se seguem.

EMENDA N° 1
Suprima-se o art. 2°, renumerando-se os demais.
Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abranio, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gustavo

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

1.277/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela tem por

objetivo dar a denominação de José Cândido de Lima ao trecho da
rodovia estadual que liga o Município de Limeira do Oeste ao
entroncamento com a BR-497.

Publicada, no "Diário do Legislativo", em 4/12/2003, vem a matéria a
esta Comissão de Constituição e Justiça, que deverá proceder ao
exame preliminar dos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Estado brasileiro caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os Estados federados, o Distrito Federal
e os municípios, dotados todos de autonomia política, administrativa e
financeira, desfrutando competência legislativa própria, respeitados os
limites constitucionais.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas no art.
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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
suplementares às legislações federal e estadual, para melhor atender
às suas peculiaridades.

Quanto ao Estado federado, a regra básica para delimitar sua
competência está consagrada no § 1° do art. 25 da nossa Lei Maior. É
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 da disciplina jurídica por parte
do Estado. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 21/12/99, que
fixa as condições para se dar nome aos próprios do Estado,
estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a matéria,
além de exigir que o homenageado seja falecido e haja correlação
entre a destinação do próprio público 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 autoridade
competente para deflagrar o processo legislativo, encontram-se em
harmonia com o ordenamento constitucional vigente.

Em razão disso, inexiste óbice jurídico que possa impedir a
tramitação da matéria.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.277/2003.
Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dalmo

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

1.299/2003
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Renovação
Carismática Católica, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 11112/2003, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c O art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

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

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

Ressaltamos, ainda, que o art. 90 do seu estatuto prevê que todos os
membros dos órgãos administrativos e deliberativos exercerão
gratuitamente suas funções.

Quanto ao remanescente do patrimônio porventura existente na
época de sua dissolução, o Código Civil, no seu art. 61, determina que
ele será destinado às entidades de natureza não econômica ou à
instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou
semelhantes.

Apenas para retificação de nome, portanto, apresentamos a Emenda
n° 1 ao art. 1° da proposição.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.299/2003 com
a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

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

Carismática Católica de Belo Horizonte - RCC-BH -, com sede nesse
município.".
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Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dalmo

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

1.303/2003
Comissão de Constituição e Justiça

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

1.303/2003 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Ação
Social Tricordiana - AST -, com sede no Município de Três Corações.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 12/12/2003, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

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

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

Ressaltamos, ainda, que o art. 19 do seu estatuto determina que,
em caso de dissolução, o o patrimônio remanescente será doado a
outra entidade filantrópica existente no município, desde que
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social e o art. 20
prevê a não-remuneração dos seus Diretores e conselheiros.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.303/2003.
Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dalmo

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

1.307/2003
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria da Deputada Maria OUvia, o projeto de lei em questão
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Vila Vicentina Dom
Manoel, com sede no Município de Luz.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, foi a
proposição publicada no diário oficial, em 10/1012003, e, a seguir,
encaminhada a esta Comissão, a fim de que sejam examinados
preliminarmente os 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.

Verificamos ainda que o art. 6 0 do estatuto da entidade dispõe que
os dirigentes e conselheiros não serão remunerados pelo exercício de
suas funções, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação,
bonificação ou vantagem e seu art. 21 estabelece que, em caso de
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a uma
instituição congênere, pertencente à Sociedade de São Vicente de
Paulo, 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, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.30712003 na forma originalmente
apresentada.

Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dalmo

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

1.313/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Adaiclever Lopes, a proposição em

epígrafe objetiva instituir o Dia do Yoga, a ser comemorado
anualmente no dia 18 de fevereiro.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, a
proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 18112/2003 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser apreciada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O exame da competência legislativa do Estado federado para

instituir data comemorativa nos remete, de pronto, ao art. 22 da
Constituição da República, que enuncia as matérias de iniciativa
exclusiva da União. Observada a inexistência de qualquer referência à
matéria de que trata a proposição sob exame e, levando-se em conta
que o art. 25, § 1° estabelece que são reservadas aos Estados as
competências que não lhes sejam vedadas pela Carta Magna, infere-
se que a eles é facultado legislar sobre a instituição de data
comemorativa, em decorrência de competência residual.

Ainda sobre a questão das competências, reportarmo-nos ao art. 66
da Constituição do Estado, que, ao tratar das matérias legislativas de
iniciativa privativa também não faz referência à fixação de data
comemorativa no âmbito de Minas Gerais. Em decorrência, inferimos
que a qualquer membro deste Legislativo é permitida a iniciativa da
proposição sob comento.

Não se vislumbra, pois, óbice de natureza jurídica à aprovação do
projeto de lei em análise.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.313/2003.
Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Maria

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

1.314/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, a proposição em análise

objetiva declarar de utilidade pública a Federação Mineira de Body
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Building - FMBB -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 18/12/2003, vem a
matéria a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

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

"Art. 1° - A sociedade civil, a associação ou a fundação constituída
ou em funcionamento no Estado, com o fim exclusivo de servir
desinteressadamente à coletividade, pode ser declarada de utilidade
pública estadual, desde que comprove: 1) que adquiriu personalidade
jurídica; II) que está em funcionamento há mais de 2 (dois) anos; III)
que os cargos de sua direção não são remunerados; IV) que seus
Diretores são pessoas idôneas.".

Analisando a documentação que instrui o processo, verificamos que
o art. 70 de seu estatuto, alterado por ata da assembléia geral datada
de 12/7/2003 e devidamente registrada, dispõe que a FMBB não
remunera nem concede vantagens ou benefícios, por qualquer forma
ou título, a seus Diretores, sócios, conselheiros, instituidores,
benfeitores ou equivalentes, não distribuindo dividendo, bonificação,
participação ou parcela do seu patrimônio sob nenhuma forma ou
pretexto.

Sobre o destino dos bens da instituição, sendo ela dissolvida ou
extinta, o art. 70 da citada norma estatui a sua destinação a entidade
congênere, legalmente estabelecida em nosso Estado.

Atendendo, pois, aos preceitos legais que versam sobre a matéria,
não há razão para obstar sua tramitação na Casa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.314/2003.
Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dalmo

Ribeiro Silva - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-

1.315/2003
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado João Biliar, por meio do Projeto de Lei n° 1.315/2003,

pretende declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Nova Esperança - AMBNE -, com sede no Município de
Tupaciguara.

Publicado no "Diário do Legislativo", de 18112/2003, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente nos aspectos
jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A medida visada pelo projeto está sujeita aos ditames emanados da

Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos declaratórios de
utilidade pública no Estado e dá outras providências.

A par das exigências nela consubstanciadas e examinando-se a
documentação que compõe os autos do processo, verifica-se que elas
foram atendidas, o que torna a referida Associação habilitada ao título
declaratório em causa.

Por oportuno, note-se que o ad. 24 do estatuto da entidade prevê
que as atividades dos diretores e conselheiros não serão
remuneradas; e o art. 25 veda a qualquer tipo de participação em seus
resultados ou em parcela de seu patrimônio.

Ademais, o art. 29 do citado documento determina que, sendo a
Associação dissolvida, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social - CNAS -, ou a entidade pública.

Por outro lado, cumpre-nos observar que o art. 1° da proposição
contém erro material relativamente à sede da Associação e apresenta
elementos descritivos desnecessários ao texto legal, o que vai de
encontro à boa técnica legislativa. Daí por que apresentamos a
Emenda n° 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.315/2003,
com a seguinte Emenda n° 1.

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

Moradores do Bairro Nova Esperança - AMBNE -, com sede no
Município de Tupaciguara.".

Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gustavo

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

1.316/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Diabéticos e
Hipertensos de Virgínia, com sede no Município de Virgínia.

Após ser publicada no "Diário do Legislativo" de 18/12/2003, vem a
proposição a este órgão colegiado, ao qual compete proceder ao
exame preliminar dos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, conforme está disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
Observada a documentação juntada aos autos do processo,

constatamos que a entidade postulante do título declaratório
comprovou ter atendido às exigências mencionadas no art. 1° da Lei
n° 12.972, de 27/7/98, quais sejam ter personalidade jurídica, estar em
funcionamento há mais de dois anos, ter em sua diretoria pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício dos cargos
que ocupam.

Ressaltamos que o art. 30 do seu estatuto traz o compromisso de
que as atividades dos Diretores, conselheiros ou instituidores não
serão remuneradas, sendo-lhes, ainda, vedado o recebimento de
lucro, gratificação, bonificação ou vantagens, e o art. 53 estabelece
que, no caso de sua extinção, os bens remanescentes serão
destinados a instituição congênere.

Não encontramos óbice à tramitação do projeto, mas cumpre-nos
apresentar-lhe emenda para agregar ao nome da entidade a sigla
ADHIV, que lhe constitui elemento integrante.

Conclusão
Em vista do apresentado, concluímos pela juridicidade, pela



487
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n°
1.316/2003 com a seguinte Emenda n° 1.

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

Diabéticos e Hipertensos de Virgínia - ADHIV -, com sede no
Município de Virgínia.".

Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gustavo

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

1.317/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei ora

analisado objetiva declarar de utilidade pública o Serviço Social Irmã
Maria Ana Sala, com sede no Município de Muriaé.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 18/12/2003, vem a
matéria a esta Comissão para exame preliminar dos seus aspectos
jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

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

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

Ressaltamos, ainda, que o art. 46 do seu estatuto prevê que os
cargos dos membros da diretoria e do Conselho para Assuntos
Econômicos e Fiscais são exercidos gratuitamente; e que o art. 70
determina que, sendo ela dissolvida ou extinta, o seu patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, dotada de
personalidade jurídica, constituída preferencialmente pelas Religiosas
Professas, Irmãs de Santa Marcelina, e devidamente registrada no
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Conselho Nacional de Assistência Social, conforme fixado pela
assembléia geral.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.317/2003.
Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva -

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

1.31 8/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei ora

analisado objetiva declarar de utilidade pública a Guarda Mirim Centro
de Aprendizagem de Monte Sião, com sede nesse município.

Após a sua publicação no 'Diário do Legislativo" de 18/12/2003, vem
a matéria a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

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

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

Ressaltamos, ainda, que o art. 19 do seu estatuto prevê que
nenhum membro de sua diretoria receberá remuneração e que o art.
37 determina que, sendo ela extinta, seus bens serão entregues a
entidade congênere, com sede e atividades preponderantes no
Município de Monte Sião, registrada no Conselho Municipal de
Assistência Social ou da Infância e da Juventude.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.318/2003.
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Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Dalmo

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

1.322/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro Nossa Senhora do Carmo de
nesse município.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de
matéria a esta Comissão para exame preliminar
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos t
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

-	 Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

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

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

Ressaltamos, ainda, que o art. 17 do seu estatuto prevê que os
membros da diretoria, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal
não serão remunerados pelo desempenho de suas funções e o art. 42
determina que, dissolvida a instituição, os bens de seu patrimônio
social serão revertidos a outra associação de moradores de bairro da
mesma cidade ou a entidades assistenciais.

Conclusão
Pelas	razões	expostas,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.322/2003.
Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Maria

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

Frutal, com sede

18/1212003, vem a
dos aspectos de

ermos do art. 188,
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1.325/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A Deputada Maria Tereza Lara, por meio do projeto de lei em
epígrafe, pretende declarar de utilidade pública o Centro Infantil
Pedacinho do Céu, com sede no Município de Betim.

Depois de publicada, no "Diário do Legislativo" de 19/12/2003, vem a
matéria a esta Comissão para ser examinada preliminarmente em
seus aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme dispõe o art.
102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
Do exame da documentação anexada ao processo, constata-se que

o Centro Infantil Pedacinho do Céu possui personalidade jurídica, está
em funcionamento há mais de dois anos e os membros de sua
diretoria, reconhecidamente idôneos, não são remunerados pelo
exercício de suas funções.

Verificamos, com efeito, pelo art. 27 do estatuto da entidade, que as
atividades dos diretores e conselheiros, bem como as dos sócios, não
são remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer
lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.

Além disso, o art. 29 do mesmo diploma estabelece que, sendo a
entidade dissolvida, os bens remanescentes serão destinados a outra
instituição congênere, com personalidade jurídica e que esteja
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Portanto, a proposição está formulada de acordo com os requisitos
estabelecidos no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, não havendo
óbice à sua tramitação na Casa.

Conclusão
Mediante	o	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.325/2003.
Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gustavo

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

1.326/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De iniciativa da Deputada Vanessa Lucas, o projeto de lei em

análise objetiva declarar de utilidade pública a Associação da Guarda
de Congo de Nossa Senhora do Rosário do Bairro Jardim Industrial da
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de
Contagem.

Publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar
dos aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade,
conforme dispõe o ar[. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública, nos
termos da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta a matéria.

Constatamos, pois, que • a entidade mencionada no projeto tem
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e
é dirigida por pessoas idôneas, que não são remuneradas pelo
exercício de suas funções.

Além do mais, o art. 19, § 1°, do seu estatuto determina que as
atividades dos dirigentes conselheiros ou instituidores, bem como as
dos sócios, não serão remuneradas.

A respeito da destinação do patrimônio da entidade, sendo ela
dissolvida, o Código Civil Brasileiro, em seu art. 61, estabelece que,
em caso de omissão do estatuto sobre a destinação do remanescente
do patrimônio líquido, ele será destinado a outra instituição, designada
pelo Juiz, de fins idênticos ou semelhantes.

Dessa forma, não há óbice à tramitação da proposição nesta Casa.
Conclusão

Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucional idade
e legalidade do Projeto de Lei n° 1.326/2003.

Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Leonidio

Bouças - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.33212003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela
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objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores
de Santa Filomena, com sede no Município de Divinésia.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/12/2003, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade conforme o disposto no
art. 188, c/c o art.102, III, "a" do Regimento Interno.

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

dois anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelas respectivas
funções. Conforme dispõe o art. 10, parágrafo único, de seu estatuto, é
vedado aos Diretores e conselheiros o recebimento de remuneração,
participação nos lucros, gratificação, bonificação ou vantagem.

Além da observância dos requisitos legais mencionados, verificamos
que o art. 41, parágrafo único, da citada norma, determina que,
dissolvida a instituição, o seu patrimônio deverá ser transferido para
entidade congênere.

Constatamos, pois, que a Associação dos Moradores de Santa
Filomena atende ao disposto na Lei n° 12.972, de 27/7/98,
disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.33212003.
Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Dalmo

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

1.349/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
No uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso V, da

Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta
Casa, por meio da Mensagem n° 162/2004, o projeto de lei em
epígrafe, que tem por objetivo dar a denominação de Professor
Geraldo Wilson Benício à Escola Estadual de Vargem do Setúbal,
situada no Município de Chapada do Norte.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, após
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ter sido publicada no "Diário do Legislativo" de 22/1/2004, foi a
proposição encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
No tocante à competência para legislar sobre denominação de bem

público, a Constituição da República, no art. 22, não inclui a matéria
em análise entre aquelas sobre as quais cabe à União legislar
privativamente e, no § l o do art. 25, estabelece que são reservadas
aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Carta
Magna.

Infere-se, pois, que ao Estado compete dispor sobre a matéria em
causa, valendo-se da competência a ele reservada.

Por outro lado, a Constituição mineira, no inciso XIV do art. 61,
concede à Assembléia Legislativa a competência de legislar sobre
bens de domínio público, exigida a sanção do Governador do Estado,
e no art. 66, que estabelece as matérias de iniciativa privativa dos
Chefes de cada Poder, não trata da matéria ora sujeita a exame.

A luz dessas considerações, está claro que a proposição não
apresenta vício de iniciativa.

No plano infraconstitucional, a medida consubstanciada no projeto
está regulamentada pela Lei n° 13.408, de 21/12/99, cujo art. 1
estabelece que a denominação de estabelecimento, instituição ou
próprio público do Estado será atribuída por lei. Já o art. 2 0 do citado
diploma legal determina que a escolha recairá em nome de pessoa
falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e relevantes
serviços prestados à coletividade, observada a correlação entre a
destinação do próprio público que se pretende denominar e a área em
que se tenha destacado o homenageado, se pessoa de projeção em
âmbito local.

Cabe observar que tais requisitos foram inteiramente atendidos no
caso, conforme se evidencia da leitura da mensagem governamental
que acompanha o projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.349/2004.
Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
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Gilberto Abramo, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora -

Gustavo Valadares - Dalmo Ribeiro Silva - Leonidio Bouças.
PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 46/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Marília Campos, o Projeto de Lei

Complementar n°46 dá nova redação aos incisos VII e VIII do art. 216
do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas
Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" no dia 28/11/2003, a proposição
foi distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do disposto no art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame objetiva alterar os incisos VII e VIII do art. 216

da Lei n° 869, que contém o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
do Estado. Segundo o primeiro dos dispositivos que se pretende
alterar, é dever do funcionário "obediência às ordens superiores,
exceto quando manifestamente ilegais". A redação proposta é vazada
nos seguintes termos: "obediência às ordens superiores, exceto
quando contrariarem quaisquer dos princípios estabelecidos no art. 13
da Constituição Estadual".

Com referência ao segundo dispositivo que se pretende modificar,
cumpre dizer que este estabelece como dever do funcionário "levar ao
conhecimento da autoridade superior irregularidade de que tiver
ciência em razão do cargo". Objetiva-se substituir a expressão
"autoridade superior" por "Ministério Público", além de assegurar ao
funcionário o anonimato.

A proposição esbarra em óbice de natureza constitucional,
consistente no disposto no art. 66, III, "c", da Constituição mineira. O
referido dispositivo institui reserva de iniciativa privativa ao Chefe do
Executivo em matéria de regime jurídico dos servidores públicos dos
órgãos da administração direta, autárquica e fundacional.

Além do aludido vício de ordem formal, o projeto se ressente de
inconstitucionalidades quanto ao conteúdo. Com efeito, no que
concerne à redação proposta para o inciso VII do art. 216 da Lei n°
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869, de 1952, cumpre dizer que é totalmente desnecessária a
edição de um ato legislativo de natureza infraconstitucional para
estabelecer aquilo que já pode ser depreendido do texto
constitucional. Com efeito, se a Constituição já determina que a
administração pública deve pautar-se pela observância dos princípios
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da
eficiência e da razoabilidade, resulta evidente que do servidor público
não se pode exigir o cumprimento de ordem superior que os
contravenha.

Quanto à pretendida alteração do inciso VIII da referida lei, é preciso
dizer que se trata de medida desarrazoada exigir de um servidor
público que, ao tomar conhecimento de uma irregularidade em razão
do exercício do cargo, comunique-o, de plano, ao Ministério Público
em vez de fazê-lo diretamente ao seu superior hierárquico. Com
efeito, há uma gama de irregularidades de maior ou menor gravidade
que podem ser perpetradas no âmbito da administração pública,
dando ensejo a penas as mais diversas, que vão desde a advertência
à demissão, se se tratar de agente público, configurando, pois, um
despropósito acionar o Ministério Público mediante provocação do
servidor que tomou conhecimento da irregularidade praticada. Pode
até acontecer que a instituição ministerial venha a ser acionada num
momento posterior, conforme a gravidade e a natureza da
irregularidade, mas não o será por ato do servidor que, inicialmente,
tome conhecimento do ato irregular.

Ademais, no âmbito da administração pública, vige o princípio
hierárquico, o qual recomenda que o servidor, ao tomar conhecimento
de uma dada irregularidade, dê conta do ocorrido ao seu superior
hierárquico.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
Complementar n° 46/2003.

Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonídio

Bouças - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°419/2003

Comissão de Constituição e Justiça

rs
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Relatório

De autoria do Deputado Olinto Godinho, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Ferros o imóvel que especifica.

A proposição é oriunda do Projeto de Lei n° 2.091/2002,
desarquivado em virtude de requerimento apresentado pelo próprio
autor.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003, a
proposição foi encaminhada a esta Comissão, a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de conceder prévia autorização legislativa ao

Poder Executivo para que ele possa fazer reverter ao patrimônio do
Município de Ferros o imóvel referido no projeto de lei ora analisado,
doado ao Estado para que nele fosse construído um centro de saúde.
Não tendo sido cumprido o encargo formalizado no contrato e previsto
na lei municipal, o doador pleiteia, então, o retorno do bem ao seu
patrimônio.

De pronto, devemos ponderar que, inservível para o Estado, para o
município o bem é de grande valia. Aliás, já se encontra instalada no
local a Secretaria Municipal de Educação, cuja permanência depende
de futuras ampliações e reformas no prédio existente, as quais só
podem ser realizadas pelo município se este tiver domínio sobre o
imóvel.

Mencionamos, por fim, que integra os autos do processo cópia do
Ofício n° 1 .403/2003/SEPLAG e da Nota Técnica n° 70/2003,
encaminhada a esta Casa pela Secretaria de Planejamento e Gestão,
na qual se fizeram constar, além de dados importantes atinentes ao
próprio público, a manifestação favorável desse órgão, "tendo em vista
o fato de a Secretaria de Estado da Saúde, à qual o imóvel está
vinculado, ter concordado com a sua transferência ao município",
desde que se fizesse alteração nos respectivos dados cadastrais, pois
o registro consignado no art. 1° do projeto de lei é anterior à entrada
em vigor da Lei n° 6.015, de 31/12/73, o que nos faz apresentar
emenda.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 419/2003 com a
Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Substitua-se a expressão "n° 15.468, a f Is. 2/4 do livro 3-S" por "n°

15.475, a fls. 216 do Livro 3-S".
Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonídio

Bouças - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°425/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei
n° 425/2003 visa autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Poço Fundo.

A proposição é oriunda do Projeto de Lei n° 2.059/2002,
desarquivado em virtude de requerimento apresentado pelo próprio
autor. Foi baixada em diligência ao Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão, que prestou as informações solicitadas.

Publicada a matéria em 3/4/2003, no "Diário do Legislativo", foi ela
remetida a esta Comissão, à qual compete proceder a seu exame
preliminar quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
seguindo os ditames regimentais consubstanciados no art. 102, III, "a",
c/c oart. 188.

Fundamentação
O objeto da proposição em comento é um terreno com área de

10.000m2 e benfeitorias, situado no Município de Poço Fundo,
transferido ao Estado por meio de contrato de doação, com a
condição de no local ser construída unidade de ensino da rede
estadual.

Tendo sido a escola ali existente transferida para a gestão do
município, devido ao processo de municipalização do ensino, o Estado
pretende agora formalizar a transferência de domínio para que o
município, sendo proprietário do imóvel, possa consignar recursos
orçamentários destinados a reformar e conservar suas benfeitorias, de
modo a atender da melhor forma possível à população.

A autorização legislativa é requisito essencial para a realização do
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contrato de doação com bem imóvel público, prevista no art. 18 da
Constituição do Estado e no art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de
21/6/93.

Podemos afirmar estar atendido o interesse público, pois, após a
incorporação do imóvel ao patrimônio do município, a administração
local poderá tomar as decisões necessárias para conservá-lo, a fim de
continuar prestando seus serviços.

Ressaltamos, por fim, que integra os autos do processo cópia do
Ofício n° 83012003/SEPLAG e da Nota Técnica n° 8/2003,
encaminhados a esta Casa pela Secretaria de Planejamento e
Gestão, com a manifestação favorável desse órgão à doação
pretendida.

Assim, no caso em questão, não restam dúvidas de que o contrato a
ser celebrado atende ao interesse público, daí não encontrarmos
óbice à tramitação da matéria na Casa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 425/2003.
Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gustavo

Valadares - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°494/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em exame
visa a autorizar o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao Município
de Timóteo.

A proposição é oriunda do Projeto de Lei n° 1.912/94, desarquivado
em virtude de requerimento apresentado pelo próprio autor.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/4/2003, foi a matéria
encaminhada a esta Comissão, que deverá proceder ao exame
preliminar de seus aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
dispõe o art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel referido no projeto de lei em análise foi doado ao Estado

pelo Município de Timóteo sem cláusula de destinação. Não lhe tendo
sido dado nenhum fim específico, o doador pleiteia, então, o retorno
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do bem ao seu patrimônio para lhe dar destinação compatível com
o interesse público.

A autorização legislativa para a transferência de domínio de bem
pertencente ao patrimônio do Estado é exigência estabelecida no art.
18 da Carta Política mineira e no art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de
21/6/93, que institui normas gerais para licitação e contratos da
administração pública, no âmbito dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos municípios.

A doação é um contrato de alienação pelo qual o doador, por mera
liberalidade, transfere bens ou vantagens ao patrimônio de outrem;
entretanto, pode ser feita com encargos para o donatário, que fica
obrigado a cumpri-[os, sob pena de constituir-se em mora por
inadimplemento da obrigação (art. 553 do Código Civil). Nesse caso, o
direito credencia o doador a exigir judicialmente o bem, quando não
for possível o retorno amigável entre as partes, que devem
comparecer ao cartório e realizar o distrato. Se as partes são pessoas
de direito público, considerando-se o princípio da legalidade, o
procedimento deve ter autorização formalizada por meio de lei.

Por ter-se tratado de doação pura e simples, em que não foi
estabelecido encargo a ser cumprido para se aperfeiçoar o domínio, a
nova transferência, desta vez do Estado para o município, deve ser
celebrada sob a forma de doação. Além disso, deve ser autorizada
legalmente por esse Poder, pois o fim primeiro do Estado é a
realização do bem comum, e seu patrimônio não está à livre
disposição da vontade do administrador, que possui apenas o dever
de curá-lo e guardá-lo.

No caso em questão, podemos afirmar, ainda, estar atendido o
interesse público, pois, ao incorporar-se ao patrimônio do município, o
bem servirá para a implementação de programa de habitação a ser
promovido pelo ente municipal.

Assim sendo, não há óbice à tramitação do projeto nesta Casa,
porém, cumpre-nos fazer-lhe reparos para sua adequação ao
ordenamento vigente. A Emenda n° 1 visa a substituir o termo
'reverter" pelo termo "doar", mais adequado, como verificamos, a atual
situação. A Emenda n° 2 insere cláusula de reversão do imóvel ao
patrimônio do Estado, findo o prazo de cinco anos da doação sem o
cumprimento, pelo Município de Timóteo, do encargo previsto na
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proposição.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 494/2003 com as
Emendas nos 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
No projeto, onde se lê "reverter", leia-se "doar".

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"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 lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo
anterior.".

Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonídio

Bouças - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.152/2003

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
Relatório

De autoria do Deputado Biel Rocha, o Projeto de Lei n° 1.152/2003
cria o Calendário Turístico de Minas Gerais, o Questionário de
Qualificação de Evento e o Certificado de Registro de Evento e dá
outras providências.

A matéria foi examinada inicialmente pela Comissão de Constituição
e Justiça que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. Cumpre-
nos, agora, analisar a proposição quanto ao mérito, nos termos dos
arts. 100 e 102, XIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n° 11.726, de 1994, que dispõe sobre a política cultural do

Estado de Minas Gerais, em seu art. 66, § 6°, 7° e 8°, já cria o
Calendário de Eventos Culturais e Turísticos do Estado, que integra o
Plano Estadual de Cultura; é inócua, portanto, a proposta de criar o
Calendário Turístico de Minas Gerais no projeto em análise.
Entretanto, a referida lei não prevê a obrigatoriedade de
preenchimento de questionário de qualificação de eventos pelos
interessados em integrar tal calendário estadual nem a concessão de

WC
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certificação de registro aos eventos habilitados, conforme previstos
na proposição sob comento. Essas são idéias inovadoras que
contribuiriam sobremaneira para conferir ainda maior legitimidade aos
eventos turísticos mais importantes do Estado.

O Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, pretende incluir esses dispositivos no texto da Lei n° 11.726,
de 1994, e estabelecer o Certificado de Registro de Evento - CRE -
como pré-requisito para que um evento possa receber apoio financeiro
ou logístico do poder público, conforme prevê o art. 10.

Esses novos dispositivos darão ao poder público ferramentas para
que incentive eventos de maior autenticidade e aos interessados a
certeza de que estão investindo em um evento com tradição e apelo
popular.

Devemos salientar que a certificação é o caminho que tem sido
trilhado na busca de credibilidade em muitas iniciativas de vários
setores da economia. Os setores do turismo e da cultura, muitas
vezes colocados em segundo plano pelas administrações públicas,
teriam no Certificado de Registro de Evento um gránde aliado para
incrementar suas atividades.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, nosso parecer é pela aprovação do Projeto

de Lei n° 1.15212003, no 1" turno, na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Chico Rafael, relator - Maria Olívia.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.20712003
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto em epígrafe , dispõe

sobre a Política Estadual de Incentivo às Microdestilarias de Álcool e
Beneficiamento de Produtos Derivados da Cana-de-Açúcar e dá
outras providências.

A matéria foi examinada inicialmente pela Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu porsua juridicidade, constitucional idade e
legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou. Cumpre-nos, agora,
analisar a proposição quanto ao mérito, nos termos dos arts. 188 e
102, XIII, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto em tela propõe a criação de uma política de incentivos
específica para as microdestilarias de álcool de Minas Gerais a ser
formulada e executada como parte da Política de Desenvolvimento
Socioeconômico Regional Integrado e Sustentável do Estado, com
vistas à produção de derivados da cana-de-açúcar em pequenas e
médias propriedades e à produção do álcool combustível.

O principal objetivo da proposição é a geração de emprego e renda
por meio de uma política que apóie o desenvolvimento e a
implantação de microdestilarias, até mesmo em áreas de
assentamento de reforma agrária.

A nova política prevê, entre outras regras, a criação de linhas de
crédito para financiar os produtores rurais e o estímulo a parcerias
técnicas entre órgãos estaduais e federais de pesquisa e extensão
rural com o objetivo de dotar tecnologicamente esses
empreendimentos, aumentando a produtividade, melhorando a
qualidade dos produtos e incentivando o cooperativismo e o
associativismo.

Por fim, a proposição cria um certificado de origem e qualidade dos
produtos destinados à comercialização, para dar-lhes maior
confiabilidade e facilitar a sua colocação no mercado.

Todas essas medidas são muito importantes; entretanto o inciso XII
do art. 30 do projeto estabelece como um dos objetivos dessa política
o incentivo à produção de cana-de-açúcar como forma alternativa ao
desmatamento florestal, medida que se mostra incompatível com os
propósitos do projeto, o que motivou a apresentação da Emenda n° 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, suprimindo o referido
dispositivo.

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

1207/2003, no 1° turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de março de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Chico Rafael, relator - Maria Olívia.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.228/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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O Projeto de Lei n° 1.228/2003, do Deputado Gustavo Valadares,

acrescenta o § 13 ao art. 90 da Lei n° 14.699, de 6/8/2003.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/11/2003, foi a proposição

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

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

Fundamentação
O propósito do projeto em exame é dos mais elevados. Pretende-se

dar às pessoas com mais de 65 anos prioridade para receber do
Estado o pagamento de precatórios de natureza alimentícia.

Todavia, não bastasse estar a matéria compreendida na esfera do
direito processual civil, caso em que a competência para legislar é
privativa da União, à vista do inciso 1 do art. 22 da Constituição da
República, é necessário observar ainda que o texto constitucional é
rigorosamente claro ao dispor que os precatórios devem ser pagos de
acordo com a ordem cronológica de apresentação. Além disso,
discrimina, de maneira taxativa, as hipóteses em que é possível
receber o precatório de maneira mais célere, sem atribuir aos idosos
esse benefício.

Assim dispõe o art. 100, "caput", da Carta Política de 1988:
"Art. 100 - A exceção dos créditos de natureza alimentícia, os

pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal,
em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos
respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas
dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este
fim".

Verifica-se, pois, que a única exceção à observância da ordem
cronológica tem a ver com os créditos de natureza alimentícia,
qualquer que seja o credor.

Ademais, o § 3° do mesmo artigo também ressalva os débitos
considerados em lei como de pequeno valor, nos termos seguintes:

"Art. 100-
§ 30 - O disposto no "capuf' deste artigo, relativamente à expedição

de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas



504
em lei como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual,
Distrital ou Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial
transitada em julgado".

E bom lembrar que, conforme o § 50 do citado artigo, retardar ou
tentar frustrar a liquidação regular de precatórios é crime de
responsabilidade.

Como se vê, os dispositivos constitucionais claramente impedem a
concessão de benefícios setoriais para recebimento mais ágil de
precatórios. Também à luz de uma leitura sistemática e teleológica da
Constituição é possível chegar à mesma conclusão.

A questão de fundo envolve o princípio da igualdade. No contexto do
estado democrático de direito, tratar desigualmente os desiguais é
uma forma de praticar a isonomia. Afinal, a desigualdade existe e
precisa ser reconhecida pela sociedade. Aos organismos públicos
incumbe a missão de elaborar programas de ação que visem a
equilibrar as relações sociais.

Justifica-se, assim, a legislação setorial. Os idosos são destinatários
de normas constitucionais que buscam beneficiá-los, a exemplo da
gratuidade no transporte coletivo. Não somente eles. Se crianças,
adolescentes, mulheres, negros, índios, homossexuais não são
destinatários expressos de normas específicas, ao menos suas
demandas integram a agenda política da atualidade.

No entanto, para conferir a determinado grupo social um tratamento
diferenciado, que se explique à luz do princípio da igualdade
substancial, é preciso haver justificação clara, sólida, plausível.

No caso dos precatórios, não se divisam razões contundentes para
conferir um tratamento especial para os idosos. O que os particulariza
neste caso? Se a idade avançada reduz a expectativa de recebimento
do precatório, num país como o nosso, em que a desigualdade social
é um problema gravíssimo, as pessoas carentes, jovens ou idosas,
merecem ainda mais esse benefício.

Conceder aos idosos prioridade na fila dos Bancos, por exemplo,
justifica-se em virtude da presunção de que podem apresentar, em
razão da idade, dificuldades físicas que não são comuns nas pessoas
jovens. Facilitar-lhes, porém, o recebimento de precatórios é algo que
não se coaduna com o sentido real do princípio da igualdade. Não há,
no caso, razões sólidas que fundamentem o tratamento diferenciado,
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ainda mais se a situação do idoso for comparada com a de
pessoas que, como dissemos, podem se enquadrar no conceito
jurídico de pobreza.

Conclusão
Como base no exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.22812003.
Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Gustavo

Valadares - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.25312003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em análise
dispõe sobre o pagamento com cheque nos estabelecimentos
comerciais e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 21/11/2003, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno, emitir parecer sobre os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto de lei em exame estabelece que o estabelecimento

comercial que aceitar cheques como forma de pagamento somente
poderá negar o seu recebimento quando o consumidor não for o
próprio titular do título de crédito ou quando estiver com o nome
inscrito no Sistema de Proteção ao Crédito - SPC-, da Câmara de
Dirigentes Lojistas - CDL-, ou no SERASA.

Além disso, a proposição torna obrigatória a afixação, em local
visível, das normas que limitam o recebimento de cheque e proíbe
expressamente que o estabelecimento comercial exija tempo mínimo
de abertura de conta corrente para a aceitação do referido título de
crédito.

Por fim, o projeto prevê que o estabelecimento comercial que
descumprir tais disposições ficará sujeito a multa no valor de R$
5.000,00, que será aplicada em dobro no caso de reincidência. Se o
estabelecimento for autuado pela terceira vez, poderá ter cassada sua
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licença de funcionamento.

No ordenamento jurídico vigente, o cheque é uma ordem de
pagamento à vista dada a um Banco ou instituição assemelhada por
alguém que tem fundos neles disponíveis, em favor próprio ou de
terceiro. A pessoa que dá a ordem, emitindo o cheque, tem o nome de
sacador; o banco ou a instituição assemelhada a quem a ordem é
dada é chamado de sacado; e a pessoa em favor de quem é dada a
ordem é o tomador ou beneficiário. Para emitir cheque é necessário
que o sacador tenha fundos em poder do sacado e possa dispor
dessa provisão, em proveito próprio ou de outrem. Já o sacado,
depositário da provisão do sacador, ao pagar o cheque, apenas
cumpre a obrigação de devolver as importâncias que lhe foram
confiadas, atendendo, assim, à determinação do depositante.

A emissão de cheques apresenta significativa função econômica,
principalmente pelo fato de o título ser elemento de compensação.
Utilizando-se dos cheques, as pessoas evitam a circulação efetiva do
dinheiro para a liquidação de suas obrigações.

E importante salientar que o simples recebimento do cheque, por
parte do portador, não significa pagamento, de forma que o portador
pode recusá-lo para a solvência do seu crédito. Na realidade, o
pagamento só se verifica quando a ordem é cumprida, seja com a
entrega real do dinheiro, seja com o lançamento em conta da
importância mencionada no cheque. Isso porque o cheque não
representa moeda corrente, e sim instrumento de pagamento, razão
pela qual o comerciante não é obrigado a recebê-lo. Entretanto,
sabemos que o cheque é instrumento amplamente utilizado nas
práticas mercantis atuais, sendo, em determinados segmentos
comerciais, a forma mais comum de pagamento.

Com efeito, o projeto de lei em questão trata de matéria complexa
que repercute em mais de uma área do direito, motivo pelo qual
enseja acentuada discussão jurídica no que diz respeito à
competência para tratar do assunto.

Por regular relações havidas entre pessoas que se obrigam a dar,
fazer ou deixar de fazer alguma coisa, o objeto do projeto de lei
insere-se no campo do direito das obrigações, é regido de forma
ampla e genérica pelas normas do direito civil, ramo da ciência jurídica
que cuida de disciplinar as relações nascidas da vontade de uma ou
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de mais pessoas. Todavia, quando as relações são marcadas por
características próprias das atividades comerciais, o direito das
obrigações sofre o impacto da realidade mercantil e deve ser a ela
amoldado, fazendo surgir as obrigações comerciais, que são mais
específicas que as civis, embora a essência das duas seja a mesma
(Valdemar Ferreira, citado por Fran Martins na obra: 'Contratos e
Obrigações Comerciais", 131 ed. rev. e atualizada. Editora Forense,
Rio de Janeiro, 1995.).

A disciplina da matéria repercute ainda no direito financeiro, uma vez
que a emissão de cheques é tratada por normas do Banco Central do
Brasil.

Por fim, não se pode deixar de considerar que as práticas
comerciais guardam estreita relação com o direito do consumidor, um
dos mais novos ramos do direito, que busca equilibrar as relações de
consumo.

Feitas tais considerações, é preciso esclarecer, no que diz respeito à
competência para tratar da matéria, que a Constituição Federal, ao
estabelecer as competências legislativas de cada ente federado, com
base na predominância do interesse, conferiu à União, em seu art. 22,
a competência privativa para legislar sobre direito civil e comercial,
bem como sobre sistema monetário. Por seu turno, o art. 24 do
mesmo diploma legal prevê a competência concorrente entre a União
e os Estados e o Distrito Federal para legislar sobre direito do
consumidor. Nesse campo legislativo cabe à União tecer as normas
gerais e aos Estados suplementá-las, sem, contudo, dispor de forma
contrária. Cabem ainda aos Estados as competências residuais, ou
seja, aquelas que não são reservadas à União e não representam
matéria de interesse municipal.

Como se vê, a Constituição da República buscou especificar a
competência de cada ente federado de modo que a prática legislativa
seja harmônica, possuindo uma base uniforme em todo o território
nacional e uma outra parte específica capaz de atender aos interesses
peculiares de cada Estado. Entretanto, tal sistema de divisão de
competência produz, em determinadas situações, um conflito que
deve ser solucionado caso a caso, levando-se em consideração a
preponderância do interesse envolvido.

No caso em questão, entendemos que a determinação das
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hipóteses em que um estabelecimento comercial situado no Estado
poderá negar o recebimento de cheques interfere diretamente no
campo do direito comercial, na medida em que restringe a liberdade
de vontade, consagrada como uma das características elementares
das relações comerciais.

Não se quer, com isso, afirmar que a liberdade conferida ao
comerciante seja plena e irrestrita. E certo que o Estado pode
interferir, de maneira decisiva, nos negócios contratuais, limitando a
livre vontade das partes, com o intuito de manter o equilíbrio social.
Nesse sentido, o Estado membro, no âmbito de sua competência
concorrente para legislar sobre defesa do consumidor, pode instituir
normas que visem a equilibrar as relações de consumo.

E preciso, porém, atender às regras de competência legislativa e
aos princípios constitucionais, como o da livre iniciativa e o da
preponderância do interesse público. Nesse sentido, apresentamos o
Substitutivo n° 1, que, no nosso entender, versa unicamente sobre
direito do consumidor, não entrando na seara do direito comercial ou
financeiro. No referido substitutivo, estabelecemos que o comerciante
que se propuser a aceitar cheques não poderá estabelecer restrições
relativas ao tempo mínimo de abertura da conta corrente. Entendemos
que tal situação fere o princípio da igualdade, consagrado na
Constituição Federal; ademais, os estabelecimentos comerciais
possuem outros meios para averiguar se o consumidor possui ou não
crédito, por meio do SPC ou do SERASA, independentemente da data
de abertura da conta corrente.

Por fim, vale salientar que a Lei Estadual n° 14.126, de 2001, já
obriga os estabelecimentos comerciais a afixar, em local visível,
informações sobre sua disponibilidade para aceitar o pagamento em
cheque e as condições impostas para o seu recebimento. Assim,
tendo em vista o esforço deste parlamento na consolidação da
legislação mineira, propomos que a nova determinação a ser
observada pelos estabelecimentos comerciais no tocante à aceitação
de cheques seja inserida na referida lei.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1 .253/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO N° 1

Acrescenta dispositivo à Lei n° 14.126, de 14 de dezembro de 2001,
que dispõe sobre a colocação de aviso sobre pagamento com cheque
em estabelecimento comercial.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 14.126, de 14 de dezembro de 2001,

passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"ArL 1°- ......................................................
Parágrafo único - O estabelecimento comercial que aceitar cheque

como forma de pagamento não poderá, para sua aceitação, exigir
tempo mínimo de abertura de conta corrente.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Gustavo

Valadares - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.311/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe
confere o art. 90, V, da Constituição mineira, fez remeter a esta Casa
a Mensagem n° 136/2003, contendo o projeto de lei em exame, que
visa autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Guaxupé.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 18/12/2003, foi a
matéria encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça, que
deverá proceder ao exame preliminar de seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme dispõe o art. 102, III, "a", c/c o art.
188, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise refere-se à transferência de bem público do

Estado para município, constituído de um terreno com área de
2.617m2 e respectivas benfeitorias, composto pelos lotes n os 116, 117,
122, 123 e 124, situado na Rua Alvarenga Peixoto, 19, no Bairro Vila
Rica, no Município de Guaxupé, registrado sob o n° 14.219, a fls. 165
do livro 3-0, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Guaxupé.
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O referido imóvel terá finalidade de abrigar as atividades

desenvolvidas por uma escola municipal.
Cumpre esclarecer que a autorização legislativa, controle sobre os

atos do Poder Executivo exercido "a priori" por este parlamento, vem
atender aos preceitos constitucionais e administrativos que versam
sobre a matéria, como o ad. 18 da Constituição Estadual e o art. 17 da
Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, que instituem normas para licitação e
contratos da administração pública.

Essas normas exigem autorização legislativa para a alienação de
imóveis pelo Estado e, como requisito para se conferi-Ia, o
atendimento ao interesse público, que se traduz, nesse caso, no
esforço do Executivo local em acomodar uma escola municipal e
melhorar seu funcionamento em prol da comunidade.

Por outro lado, o negócio jurídico a ser realizado com outro ente da
Federação está revestido de garantias, isto é, descumprida a causa
de finalidade, ocorrerá a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado.

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

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.31112003.
Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Leonidio Bouças, relator - Gustavo

Valadares - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.352/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Encaminhado por meio da Mensagem n° 17512004, do Governador
do Estado, o projeto de lei em exame visa a alterar o art. 101 da Lei n°
13.317, de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/2/2004, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos jurídico,
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constitucional e legal.

Fundamentação
A proposição em análise pretende majorar o valor das multas nas

infrações leves, graves e gravíssimas de que trata o art. 101 da Lei n°
13.317, de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado.

Conforme consta na mensagem encaminhada a esta Casa, a
medida decorre da necessidade de estabelecer novos valores para as
multas aplicadas às infrações sanitárias, mantida a graduação
proporcional a sua gravidade, tendo em vista que os valores vigentes
têm-se mostrado ineficazes para coibir violações às normas sanitárias.

Esclarece o Chefe do Poder Executivo que os novos valores foram
fixados a partir de parâmetros da Lei Federal n° 6.437, de 1977, com
as modificações introduzidas pela Lei Federal n°9.695, de 1998.

De acordo com o art. 101 da Lei n° 13.317, de 1999, nas infrações
leves a multa varia de 205 a 1.025 UFIR5; nas infrações graves, de
1.026 a 5.120 UFIRs; nas infrações gravíssimas, de 5.121 a 20.470
UFIRs. Na proposta apresentada, nas infrações leves a multa variará
de 600 a 21.000 UFEMGs; nas infrações graves, de 21.001 a 60.000
UFEMGs; nas infrações gravíssimas, de 60.001 a 450.000 UFEMGs.

Avaliando a proposta sob o prisma constitucional, verifica-se que o
art. 196 da Constituição da República estatui que a saúde é direito de
todos e dever do Estado, que deverá desenvolver políticas sociais e
econômicas visando à redução do risco de doença.

Por sua vez, o art. 197 do mesmo diploma preceitua que as ações e
os serviços de saúde são de relevância pública, competindo ao poder
público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação,
fiscalização e controle, podendo a sua execução ser feita diretamente
ou por meio de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de
direito privado.

Ademais, o art. 24, XII estabelece, textualmente:
"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal

legislar concorrentemente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde.".
Vê-se, portanto, que o Estado dispõe de competência para

disciplinar a matéria veiculada na proposição no âmbito de seu
território.
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Quanto à iniciativa para deflagração do processo legislativo, não

se vislumbra qualquer óbice.
Por derradeiro, embora não tenha sido mencionado na mensagem

do Governador do Estado, observa-se que a proposição substitui o
atual parâmetro de atualização monetária da multa, que é a Unidade
Fiscal de Referência - UFIR -, pela Unidade Fiscal do Estado de Minas
Gerais - UFEMG -, o que se mostra adequado, haja vista que a
primeira medida foi extinta pela Medida Provisória n° 1.973-67, de
2000.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.352/2004.
Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Leonídio

Bouças - Gustavo Valadares - Maria Tereza Lara - Dalmo Ribeiro
Silva.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2004

ATAS

ATA DA 1  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 28 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 S a LEGISLATURA, EM 10/3/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - i 8 Parte: Ata - 28 Parte

(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em
20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 5212003; discurso
do Deputado Rogério Correia; encerramento da discussão -
Inexistência de quórum para votação - Discussão, em turno único, do
Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.782; discurso do Deputado
André Quintão; questões de ordem - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalciever
Lopes - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gustavo Valadares -
Irani Barbosa - ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
José Henrique - José Milton - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria
José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos -
Mauro Lobo - Miguei Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Paulo
Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto
Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderiey Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 9h08min, a lista de

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

l a Parte
Ata

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

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

Presidência vai passar à 23 Parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2 0 turno, da Proposta de Emenda

à Constituição n° 52/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
altera o "caput" do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado. A Comissão Especial opina
pela aprovação da proposta na forma do vencido em l o turno. Em
discussão, a proposta. Com a palavra, para discuti-Ia, o Deputado
Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Trata-se de uma proposta de emenda
apresentada pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva e assinada por
diversos parlamentares, inclusive eu, que propõe o tombamento da
serra da Moeda e declara como monumentos naturais os picos do
Itabira, do ltambé e as serras da Piedade, do Caraça, de Ibitipoca, do
Cabral e de São Domingos, no planalto de Poços de Caldas. E uma
iniciativa importante. A nossa bancada é favorável. Pena que hoje não
tenhamos quórum para votação.

Pedi essa intervenção, Sr. Presidente, em primeiro lugar, para
informar nossa posição favorável a esse projeto e, em segundo, para
anunciar que já se inicia hoje a discussão de vários vetos do
Governador. Fizemos uma discussão com o nosso bloco e decidimos
que iremos encaminhar contrariamente à posição do Governador.
Somos contrários à grande maioria dos vetos. Faremos exceção ao
veto da COMIG, em que há um veto correto do Governador, porque se
quer validar todos os contratos feitos anteriormente, não podendo os
atuais prevalecer. Como todos sabemos, esses contratos não foram
muito bentos, transparentes. Todos tiveram de ser cumpridos antes de
a CODEMIG fazer outro tipo. Nesse caso, vamos manter o veto. Nos
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demais, nossa posição será pela sua derrubada. O Governador
parece que desconsiderou os projetos dos Deputados. Aprovamos os
projetos, e o Governador simplesmente os desconsiderou. São mais
desculpas de inconstitucional idade do que realidade dos fatos. Nesse
sentido, vamos votar pela derrubada dos vetos. Ao mesmo tempo,
gostaria de informar aos Deputados que, como são muitos vetos,
parece-me que 16, usaremos a prerrogativa de discuti-[os com calma
porque o Governador enviou a esta Casa diversos planos de carreira
e, na grande maioria deles, não houve discussão com os funcionários.
Pretendemos usar esse tempo para acertá-los. Não se podem aprovar
da forma como o Governo quer. O plano de carreira da educação é
fundamental. Queremos apressar sua votação, mas, para tal, foi-nos
solicitado pelo sindicato que vários pontos fossem alterados.
Gostaríamos de deixar que a pauta fluísse normalmente a partir de um
acordo com o plano de carreira da educação. Por isso, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, aproveito a discussão de seu projeto para
divagar sobre outros temas e anunciar a posição de nosso bloco. A
nossa intenção é agilizar os planos de carreira que foram objeto de
acordo entre o Governo e os sindicatos, corrigindo pontos solicitados
pelas categorias.

No caso do plano de carreira da educação, existem alguns pontos
que gostaria de adiantar. O Deputado Alberto Pinto Coelho ficou de
me escutar no que diz respeito a eles. A partir dessa discussão,
esperamos avançar no plano de carreira.

Desejo concluir ditando que teremos uma postura de negociação,
utilizando-nos dos vetos e da possibilidade regimental de discussão
pelo prazo de 1 hora para cada um dos projetos, a fim de fazermos
um acerto global dos planos de carreira.

Para os projetos em que não houve avanço da discussão com os
servidores, desejamos um tempo maior para que eles próprios
possam apontar as modificações necessárias. No entanto, aqueles
planos em que houve maior discussão, trabalharíamos as emendas,
como é o caso do plano de carreira da educação.

Um ponto fundamental a ser alterado no plano de carreira da
educação diz respeito à chamada progressão horizontal na carreira.
Ali está estabelecido que, de dois em dois anos, caso tenha uma
avaliação positiva, o professor obterá uma promoção. Mas não está
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claro se isso é para todos os professores, ou se haverá uma cota
para a promoção. Essa é a primeira questão.

Um plano de carreira não pode estar sujeito ao que o Governo
chama de política remuneratória. Tem de ser automático. Ou seja, se
o trabalhador obteve desempenho suficiente nas duas vezes
consecutivas, nos dois anos, ele automaticamente deverá ser
promovido. Essa é a primeira garantia pedida.

Ainda com relação à progressão horizontal, é necessário que se
estabeleça o índice de aumento que o professor e o trabalhador da
educação terão em decorrência da suficiência ao longo desses dois
anos. O valor reivindicado é de 8%. Então, é preciso que se
estabeleça o percentual de aumento nessa progressão horizontal.

Uma terceira alteração importante é considerar que, caso o Governo
não realize a avaliação de desempenho, ficam aprovados todos os
trabalhadores da educação que tiveram suficiência de desempenho. E
evidente que, se o Governo não fizer a avaliação de desempenho, o
professor não terá culpa disso. O Governo e o Estado é que devem
promover a avaliação do seu servidor. Então, nesse caso,
automaticamente, todos seriam considerados aptos para obter a
promoção. São esses os três pontos básicos para a melhoria da
questão da promoção horizontal.

Na chamada progressão vertical, ou promoção na carreira, é
estabelecido um prazo de cinco anos para se passar de um nível para
outro. A reivindicação do sindicato e da categoria é que esses cinco
anos não sejam observados no caso daquele professor que terminou
o curso superior, o mestrado e o doutorado, pois, nesses casos, ele já
cumpriu o tempo, portanto a promoção deveria ser automática. Isso é
mais que correto. Ele não pode, uma vez feito o curso, esperar cinco
anos para a sua promoção. Isso também não está claro no texto, é
outra questão levantada pelos professores, do ponto de vista da
progressão vertical.

Por fim, há o problema da tabela. O plano não apresenta uma tabela
salarial, por isso, não entra na execução. Explicando melhor aos
trabalhadores do ensino, aos Deputados e a todos os telespectadores
da TV Assembléia: enquanto não se estabelece o piso salarial, não
adianta falar na execução do plano de carreira, porque só se executa
com a tabela. Aí, sim, temos piso salarial e, a partir dele, as
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promoções e o reenquadramento, em que as regras não estão
estabelecidas, mas postas apenas por decreto. Os trabalhadores da
educação não aceitam que as regras sejam estabelecidas por decreto,
querem que se estabeleça em lei, preferencialmente nessa lei, a
forma de se fazer esse reenquadramento. Esse é outro ponto
levantado.

O ideal seria que a tabela viesse agora. Mas, não vindo - e o
Governo insiste em não remetê-la agora -, é necessário que o
Governo dê um prazo para o envio da tabela para ser aprovada na
Assembléia Legislativa. Essa não é uma proposta do sindicato, é
minha. O sindicato exige a tabela agora, mas faço essa proposta para
sairmos do impasse. Proponho, Sr. Presidente, que o prazo seja de
um mês. Aprovado o projeto, o Governador teria um mês para o envio
da tabela à Assembléia Legislativa. Se for possível acertarmos um
acordo em torno desse ponto, facilitaria muito a aprovação dos vetos,
porque poderíamos desbloquear a pauta. Estamos pretendendo não
permitir que a pauta seja desbloqueada sem a aprovação do plano de
carreira da educação, que, para ser aprovado, tem que ter o aval do
sindicato e, portanto, passar por um processo de negociação.

No início dos nossos trabalhos, do ponto de vista dos vetos que
estão na pauta de hoje, quero trazer nosso posicionamento: não
estamos num processo de obstrução por obstrução, mas de utilizar o
Regimento da Casa, segundo o qual a obstrução é uma possibilidade
e a discussão de projetos outra possibilidade para, ao fazer esse
processo, fecharmos com o Governo um acordo geral sobre os planos
de carreira. Fechando esse acordo, temos também uma possibilidade
grande de acordo em relação aos vetos. Alguns projetos e vetos são
importantes, como o veto total dado ao projeto de lei do Deputado
Ricardo Duarte, que gostaríamos de ver derrubado. Queremos
discutir. Enfim, precisamos entrar num processo de negociação e,
nesse sentido, usaremos de nossas prerrogativas regimentais.

Antes de continuar a discussão do projeto do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, gostaria de repudiar um tipo de manobra que tem sido
comum à parcela da mídia que faz questão de se opor ao Governo
Lula. Fiquei impressionado ao ver uma manchete num dos jornais de
Minas Gerais de hoje falando sobre o rombo da GTech no Governo
Federal. Fiquei assustado: houve rombo, agora, na GTech? A
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denúncia é que houve um aumento na tarifa da GTech de não-sei-
quantos por cento, o que daria um rombo de não-sei-quantos milhões.
Fiquei assustado e pensei que esse seria um problema grave a que o
Governo Lula teria que responder. Mas, quando verifiquei o fato, vi
que o rombo não aconteceu no Governo Lula, mas no Governo
Fernando Henrique; mas a manchete não explica isso. No jornal, há
retratos de José Dirceu e Waldomiro e a manchete do rombo; mas o
rombo aconteceu no Governo Fernando Henrique.

E impressionante a desfaçatez com que tratam essas questões. O
aumento das tarifas se deu lá atrás, no Governo Fernando Henrique;
no Governo Lula houve a redução da tarifa em 15%. Disseram que
essa pessoa continua trabalhando no Governo Federal. E daí? Ela
trabalha no Governo atual, mas deu o rombo no outro Governo; e o
Governo atual não tem nada a ver com isso.

Impressiona-me a má-fé que se usa no tratamento desse caso. Mas
a questão começa a ficar clara e, provavelmente, o Deputado André
Quintão relatará o assunto, que acompanha pela Bancada do PT. O
Senador Eduardo Azeredo terá que esclarecer os fatos referentes ao
contrato da GTech, aos atos ilícitos de promover sem licitação
mamatas num contrato que, por si só, já era uma mamata, aumentada
por meio de termos aditivos, incluindo modalidades de jogos que não
se encontravam no contrato, realizado em 1994, no Governo Hélio
Garcia, e referendado, com termos aditivos, no Governo Azeredo.

Fica claro, portanto, qual é o problema da jogatina no Brasil. Os
tucanos permitiram que a jogatina no Brasil chegasse a esse ponto.
Isso certamente será resolvido no Governo Lula, moralizando-se os
contratos, proibindo-se a jogatina da forma como se dava. Finalmente,
a verdade vem à tona. E bom que venha. E claro que não poderia vir à
tona com fanfarras, frevo e samba, como queria a Oposição, para
desestabilizar o Governo e o País. Mas, agora, está ficando claro que
a jogatina foi algo armado pelos tucanos, com contratos sem licitação,
feitos pelo Brasil afora, inclusive um contrato nacional - feito em 1997,
no primeiro ano do Governo Fernando Henrique - que será desfeito
dentro em breve. Esse contrato necessitou de uma prorrogação,
porque a justiça não permitiu a abertura do processo de licitação, o
que será feito, inclusive já tendo sido anunciado pelo Governo. A
jogatina será moralizada no Governo Lula. Esse será o resultado da
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chamada crise. E aqueles que, no passado, permitiram a jogatina,
o contrato sem licitação, que a Gtech deitasse e rolasse, terão de
responder por isso. Aqui em Minas, os ex-Governadores Hélio Garcia
e Eduardo Azeredo terão de responder pelos termos aditivos, que
minimizaram a obrigação da GTech, aumentando suas regalias, com
três contratos de jogos a mais, que não constavam no contrato
original, que já tinha sido feito sem licitação. Felizmente, as coisas
começam a clarear. Aquela cortina de fumaça começa a se dissipar. A
verdade começa a aparecer. As coisas começam a se acalmar. A
histeria dos que queriam desestabilizar o Governo perde força. E essa
discussão iremos fazê-la constantemente no Plenário desta Casa.
Assinamos todos a CPI solicitada pela base do Governo Aécio Neves
nesta Casa, por meio do PL, a pedido do Deputado Alberto Bejani, e
queremos que o Presidente instale a CPI. Esperávamos o resultado
da auditoria solicitada pelo Governador Aécio Neves, confiantes em
sua seriedade, até que se provasse o contrário. Mas, se a base do
Governo não confia na auditoria do Governador e quer a instalação da
CPI, não seremos nós a ficar contra ela. Já que foi proposta pela base
do Governo, através do PL - e parabenizo o Deputado Alberto Bejani -

queremos que se instale a CPI. Acho que o Senador Eduardo
Azeredo deveria depor nessa CPI para explicar os termos aditivos
feitos, que não têm base legal, mesmo porque foi um dos favoráveis à
CPI dos Bingos no Congresso Nacional. Portanto, deverá vir explicar,
em Minas Gerais, a jogatina e seus termos aditivos, onde colocou
mais três tipos de jogos que não se encontravam no contrato original.
E preciso, Sr. Presidente, que essa CPI, ao ser instalada, convoque o
Senador Eduardo Azeredo para explicar os termos aditivos ao
contrato da GTech, exatamente ele que disse que tudo precisava vir
às claras, tudo necessitava ser vigiado pelo parlamento, tudo carecia
de fiscalização. E é ele, evidentemente, quem nos deve, agora, os
esclarecimentos a cerca do porquê de haver favorecido a GTech com
um aditivo de contrato sem licitação, dando-lhe mais três modalidades
deiogatina e reduzindo suas obrigações para com o Estado.

Estão dizendo também que o erro veio do Governo Itamar Franco.
Temos de investigar por que o Governo Itamar Franco aplicou uma
multa, que depois foi desfeita sob a alegação de que o contrato já
havia sido obedecido. Entretanto, segundo o próprio parecer no
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Governo Itamar Franco, não tinha sido feito anteriormente, e depois
teria sido aceito. Essa é a sua justificativa. Mas ele pelo menos
fiscalizou e procurou multar a GTech. O Governo Azeredo não.
Constatou que estava errado e, para corrigir o erro, Deputada Jô
Moraes, não multou; refez o contrato com um termo aditivo. Em vez
da multa, fez um novo contrato, minimizando as obrigações da GTech,
dando a ela mais três modalidades de jogo. E impressionante. Isso
não sai nos jornais. Não sei por que os jornais dão essa proteção aos
tucanos. Mas essas questões começam a ser esclarecidas para o
povo brasileiro. Finalmente, a jogatina será moralizada no Brasil e os
contratos sem licitação terão um fim; a GTech já não terá o monopólio
dessa jogatina no Brasil.

Deputada Jô Moraes, que foi Vereadora comigo na Câmara
Municipal de Belo Horizonte, antes da sua entrada lá, tivemos a
chamada CPI das Empreiteiras, de 1979 até 1983. O Deputado Dinis
Pinheiro, que é da região metropolitana e defensor da nossa
população, sabe como as coisas funcionavam naquela época. Os
contratos também eram feitos sem licitação, só que em vez dessas
empresas modernas, informatizadas, quem mandava eram as
empreiteiras. E algo semelhante ao que ocorreu na década seguinte.
Os contratos eram feitos aqui em Belo Horizonte com as grandes
empreiteiras: Mendes Júnior, Andrade Gutierrez, Cowan, Tratex. Os
Deputados que foram Vereadores sabem disso. Essas empreiteiras
iam renovando, na base de termos aditivos, os seus contratos. Não
havia lei de licitação que limitava o termo aditivo apenas a 20%
daquilo que foi contratado. O termo aditivo poderia ser no valor que se
quisesse. Por exemplo, a Andrade Gutierrez ganhou uma licitação em
1979. Esse processo foi revalidado com termos aditivos.

Farei uma comparação da época em que as empreiteiras deitavam e
rolavam sem licitação com a época atual em que há um processo
mais moderno, da Gtech, das empresas da era da informática.
Exatamente o que ocorreu numa década se repetiu na outra. Essas
poderosas empreiteiras tinham seus contratos aditados. Esses
aditivos usavam 100%, 200% do valor do contrato. De 1979 até 1982, 
o contrato era o mesmo. Já o contrato da Mendes Júnior valeu de
1982 até 1992; sempre o mesmo contrato, com o termo aditivo. O
valor, evidentemente, era muito maior. Mudava-se completamente o
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que era para ser feito, e as empresas iam se renovando entre elas.
Uma dava parte da obra para outra.

A Andrade Gutierrez dava uma parte da obra para a Tratex, a
Mendes Júnior, para a COWAN, e elas não brigavam entre si. Criaram
um monopólio e com ele fizeram o Arrudas, o túnel da Lagoinha, o
Complexo da Lagoinha, a Cristiano Machado, a Av. Vilarinho. Até
aguapé da lagoa da Pampulha a Andrade Gutierrez retirou cobrando
uma fortuna. Tudo isso foi sendo feito com esses termos aditivos. No
início não havia a Lei de Licitação, que depois ia sendo burlada.

Em 1983, o Prefeito Patrus Ananias foi eleito, e moralizou-se essa
questão. Todos os contratos foram revogados e finalmente se abriu o
processo de licitação em Belo Horizonte. Iniciou-se uma nova era de
relacionamento com as empreiteiras. O Governo do PT limpou mais
de uma década de mamata que as empreiteiras tinham para fazer
obras em Belo Horizonte.

Essa noite estive estudando o assunto da GTech. Os contratos no
Rio de Janeiro, os contratos em Minas Gerais, o contrato de 1997 no
Brasil, são todos sem licitação porque a GTech entrou primeiro no
mercado. Era a única empresa e entrou de maneira avassaladora.
Vieram os termos aditivos que Azeredo fez, permitindo mais
modalidades de jogos sem licitação. Assim foi feito no Rio e
nacionalmente.

O Presidente Lula entrou e, felizmente, vai moralizar o problema da
jogatina no Brasil. As coisas começaram a clarear no Brasil. A cortina
de fumaça está acabando, e certamente, a partir de agora, teremos
um outro quadro em que as licitações com as empresas de informática
serão normatizadas no Brasil. Não é apenas o problema das casas
lotéricas, mas o da informática de maneira geral. Essas empresas
passaram a mandar no Brasil porque não havia concorrência.
Portanto, tiveram facilidades em outros Governos. Chegaremos a um
processo moralizador para que o Brasil tenha regras estabelecidas
para contrato com essas empresas, para que os preços diminuam e
para que o produto dessas empresas seja o melhor atendimento ao
público, o que todos queremos. Tenho a certeza de que isso será feito
neste Governo. Essa é a sinalização apontada pelo Presidente Lula.

Sr. Presidente, antes de falar sobre a serra da Moeda, agradeço a V.
Exa. a paciência porque não me ative apenas ao projeto, mas era
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necessário dizer aos Deputados a postura que teremos em relação
aos vetos e aos planos de carreira. Não é um processo de obstrução
por obstrução. Usaremos a tribuna para discutir os vetos e os projetos
em pauta, a fim de tentar um acordo com o Governo em relação ao
conjunto dos planos de carreira.

O Deputado Sargento Rodrigues (em apar te)* - Cumprimento o
nobre companheiro Deputado Rogério Correia por sua preocupação
em especial sobre a questão da GTech, incluída na ordem do dia. No
que diz respeito à discussão em 2° turno da Proposta de Emenda à
Constituição n° 52/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, somos
favoráveis à aprovação. Certamente há de se proteger a serra da
Moeda, e a melhor maneira é com uma lei específica, em especial
com uma emenda à Constituição.

Ainda tratando da GTech, o Deputado Alberto Bejani está coletando
assinaturas. O jornal "Estado de Minas" de hoje diz que já há 33
assinaturas. Adianto ao Deputado Alberto Bejani que pode conseguir
até 77 assinaturas, que a CPI da GTech não vai sair nesta Casa. E
sabemos por quê. Novamente, as forças ocultas que operam nos
bastidores da política não permitirão que a GTech seja submetida a
uma CPI por parte do Estado de Minas Gerais.

O Deputado Rogério Correia - Deputado, V. Exa. não acha que, com
a força do Senador Eduardo Azeredo, que queria a CPI dos bingos,
ele não conseguiria instalar essa aqui?

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - V. Exa. sabe
perfeitamente que as forças deixam de ser ocultas à medida que V.
Exa. começa a declinar os nomes que certamente serão informados à
Mesa, não só o dele como também o de outros.

Entendemos que, se a Comissão de Segurança Pública, de que V.
Exa. faz parte, não consegue trazer a uma audiência pública simples o
Comandante-Geral da Polícia Militar, Cel. Sócrates, para responder
sobre desvios de conduta de policiais militares que estão sob seu
manto protetor, preocupa-me saber como foi que V. Exa. conseguiu
fazer uma avaliação e tirar uma radiografia da audiência pública de
ontem.

Deputado Alberto Bejani, estou dizendo ao Deputado Rogério
Correia que, se a Comissão de Segurança Pública não está
conseguindo fazer uma audiência pública, acredito que a CPI pela
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qual V. Exa. luta arduamente e que já conta com minha assinatura
e as de outros 32 Deputados certamente encontrará muitas
dificuldades para se instalar. As mesmas forças ocultas que operam
nos bastidores da Comissão de Segurança Pública, impedindo que o
Comandante-Geral da PM, compareça à Comissão para prestar
esclarecimentos sobre os vários casos de desvios de conduta de
policiais militares, agirão também contra a CPI.

Deputado Alberto Bejani, V. Exa. não estava presente quando o
Deputado Rogério Correia abordou o assunto da GTech e eu lhe disse
de sua luta incansável por assinaturas para a instalação da CPI.

Lamento que as forças ocultas que operaram ontem na Comissão
de Segurança Pública impedindo que o Cel. Sócrates comparecesse
sejam as mesmas que operarão para impedir a instalação da CPI, de
cujo requerimento V. Exa. é o primeiro signatário e que, certamente,
dará a seus membros a prerrogativa de quebrar o sigilo bancário e
telefônico e a evolução patrimonial das pessoas envolvidas no caso.

O que mais me deixa chateado, Deputado Rogério Correia, é a
desesperança que toma conta de nós no que diz respeito à política e à
atuação parlamentar. Foi o que aconteceu comigo nesta manhã, ao ler
o jornal do dia. São poderosas as forças que atuam contra os que
querem moralizar o poder público e que se preocupam com a
moralização do erário. Elas operam sempre no sentido oposto.

Aproveito a oportunidade para dizer ao Governador Aécio Neves
que o Comando da Polícia Militar está realmente fragilizado na pessoa
do Cel. Sócrates Edgar dos Anjos. Fragilizado não por questões
mesquinhas ou pequenas, mas, como disse ontem o Deputado
Rogério Correia, por estar formando jurisprudência o comportamento
do Comandante-Geral da PM em casos de denúncias de corrupção e
de desvios de conduta. Ele escala determinado policial para fazer o
inquérito ou a sindicância, mas as regras do jogo já estão
determinadas. Detectamos em Betim, por exemplo, um Oficial fazendo
"bico" na Guarda Municipal de Segurança Pública e apensamos
documentos comprobatórios à denúncia. Simplesmente, trocaram o
cargo do Oficial, para protegê-lo e, certamente, dizer que não está
acontecendo nada.

E lamentável, Deputado Rogério Correia, que V. Exa. tenha chegado
àquela conclusão.
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Entendo que o Comando da Polícia Militar, em especial o

Comandante-Geral, está fragilizado, porque vem colocando um manto
protetor naquilo que tem o dever de ofício de apurar com o máximo
rigor.

Quero deixar claro que isso não vem ocorrendo na Chefia da Polícia
Civil, à frente da qual está o Delegado Otto Teixeira. Pelo contrário,
tem determinado rigor nas apurações das denúncias que lhe temos
encaminhado por meio da Comissão de Segurança Pública. Prova
disso são o retorno que temos recebido e as respostas que têm sido
dadas.

O Deputado Rogério Correia - Ele até afastou o Delegado do
DEOESP no caso Fadei. O Deputado Durval Angelo deve tocar nesse
assunto.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Já está afastado o
titular do DEOESP, exatamente, segundo informações dos jornais, por
permitir que o Delegado que estava preso tivesse regalias. Mas isso
não acontece no atual Comando da Polícia Militar, com o Cel.
Sócrates Edgar dos Anjos.

Não queremos generalizar, estou dizendo o nome do agente público
justamente para dizer que o Governador tem à frente do Comando da
Polícia Militar hoje um Comandante fragilizado, que é incapaz de
conseguir, com pulso forte, firmeza, coerência e transparência, dar a
resposta que o cidadão precisa, não este parlamentar. E V. Exa disse
ontem, na Comissão de Segurança Pública, que está-se formando
jurisprudência, ou seja, um comportamento por parte do Comandante-
Geral em botar panos quentes nas denúncias de corrupção ou de
desvio de conduta que chegam ao seu conhecimento. Também o caso
da GTech é lamentável. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, quero apenas dizer ao
Deputado Alberto Bejani que a sua CPI fica agora batizada de
(palavras expungidas por determinação da Presidência), já que ele foi
o propositor da investigação dos bingos e, se quer tanto investigar
essa questão, é evidente que também quer investigar Minas Gerais.
Então, fica aqui denominada de ... (palavras expungidas por
determinação da Presidência) a CPI do Deputado Bejani, para que ele
nos explique os termos aditivos generosos para com a GTech e,
infelizmente, tão prejudiciais ao povo mineiro. Talvez possa ser
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também a CPI ... (palavras expungidas por determinação da
Presidência), as investigações é que dirão, e seremos cuidadosos ao
verificar isso. E bom que esse caso apareça.

A serra da Moeda, já adiantei, é hoje um dos mais requisitados
refúgios naturais existentes no Estado, visitada por aqueles que
buscam a paz de suas montanhas e refresco nas águas doces de
suas cachoeiras. A justificativa do Deputado Dalmo Ribeiro já diz tudo.
Essa riqueza natural precisa ser preservada, e o tombamento é
fundamental para resguardarmos o meio ambiente.

Sr. Presidente, não vou utilizar o tempo que me resta para discussão
da Proposta de Emenda à Constituição n° 52, embora não haja
quórum para sua aprovação. Vou encerrar, porque os vetos da pauta
são muitos, e peço a V. Exa. que considere todos os Deputados do PT
inscritos para a discussão do próximo veto, a começar pelo Deputado
André Quintão, pois, como já disse, usaremos essa discussão para
tentar um acerto geral dos planos de carreira. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para
votação, mas que há para a discussão das demais matérias
constantes na pauta.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.782, que altera a denominação e o objeto da Companhia
Mineradora de Minas Gerais - COMIG - e dá outras providências. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em discussão, o
veto. Com a palavra, para discutir, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, tal proposição se originou do Projeto de Lei n° 1.004/2003,
do Governador do Estado, que alterou denominação e objeto da
antiga COMIG, transformando-a em Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais - CODEMIG -, fundindo, ainda, a
TURMINAS, a CODEURBE e a CDI. O "caput" do parágrafo único do
art. 40 foi vetado numa redação confusa. No entendimento do Bloco
PT-PCdoB, o veto do Governador de maneira alguma atrapalha os
objetivos fundamentais da criação da CODEMIG.

Sabemos que Minas, ao longo de 20, 23, 24 anos, perde espaço
econômico e social no País. O Estado, que tem inúmeras
potencialidades, é o 11° em índice de Desenvolvimento Humano -
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1 DH. Precisamos, portanto, incentivar o desenvolvimento
econômico, e, para isso, uma companhia com fins específicos é
fundamental, desde que tenha recursos e possibilidades de
investimentos.

Nós, do Bloco PT-PCdoB, defendemos que o Estado tenha um
papel fundamental, principalmente para garantir a infra-estrutura. Não
se pensa em planejamento e desenvolvimento econômico regional se
não há infra-estrutura adequada. O Estado, por exemplo, tem a maior
malha viária do País, mas 62% dela está deficiente.

Aproveito a presença do Deputado Rogério Correia, que tratou da
audiência pública realizada ontem pela Comissão do Trabalho, a qual
integro ao lado da Deputada Marília Campos. Discutiu-se a relação
entre a GTech e a Loteria Mineira. E muito pertinente o debate desse
veto, pois trata, inclusive, de obras paralisadas e da continuidade do
papel do Estado para retomá-las por meio da CODEMIG. Ontem ficou
claro que Minas Gerais deixou de arrecadar muito com a atuação da
GTech. Não foram apenas os R$29.000.000,00 da multa, que, no
entendimento de alguns, foi perdoada no Governo Itamar Franco.

Recapitularei alguns dados da audiência pública. O primeiro contrato
de concessão pública do Estado de Minas Gerais com a GTech foi em
1994. Havia a meta de implantar 3 mil terminais até outubro de 1996,
conforme previsto na licitação. Em março de 1997, seis meses após o
término do prazo, realizou-se um termo aditivo, estendendo-o até o
ano 2000, ou seja, ampliou-se o período para que a meta de
implantação dos terminais fosse cumprida.

O cidadão que acompanha a TV Assembléia sabe que cada terminal
significa um ponto de venda de jogo; portanto, um ponto de
arrecadação de recurso por parte do poder público. Ocorre que, em
dezembro de 1998, um novo aditivo foi feito, reduzindo em 50% a
meta de implantação de terminais anteriormente prevista de 3.000
para 1.500. Recapitulando, o cidadão que acompanha a TV
Assembléia sabe que foi assinado um contrato que previa a
implantação, pela GTech, de 3 mil terminais até outubro de 1996. Em
dezembro de 1998, foi feito um aditivo prevendo apenas 1.500
terminais até o ano de 2000.

Não vou aqui fazer nenhum juízo antecipado, o senso de
responsabilidade recomenda isso. Seria importante sabermos por que
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houve essa redução de metas. Alguns alegam que foram questões
mercadológicas não previstas no contrato de 1994, mudanças na
conjuntura. Depois, teríamos argumentos de impedimento de
importação de máquinas eletrônicas para o funcionamento desses
terminais.

Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, seria importante
ouvirmos os responsáveis, os gestores daquela época, para sabermos
quais fundamentos justificaram os termos aditivos de 1997 e 1998.

Ontem, Deputado Rogério Correia, o Bloco PT-PCdoB assinou
requerimento de CPI. Defendemos todos os mecanismos para apurar
o que aconteceu em Minas. Independentemente disso, na Comissão
do Trabalho foi aprovado requerimento para apurar se essa questão
mercadológica constitui impedimento legal para importação de
máquinas eletrônicas. Queremos saber isso.

O mais grave não é isso, deixarei para falar depois do aparte que
concedo a V. Exa., Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Já que V. Exa. está
nessa investigação, que acho importante, se for instituída essa CPI -
já tem 36 assinaturas, número suficiente -, deverá ser convidado o
Senador Eduardo Azeredo, já que ele quer muito uma CPI dos Bingos
e está insistindo tanto no Congresso Nacional. Pelo menos uma parte
disso, esse termo aditivo, esse contrato com a GTech, ele poderá
explicar-nos. Parece que uma parte do prejuízo ocorreu no Governo
dele - 1994 a 2000 -, não é isso?

O Deputado André Quintão* - O grosso do contrato é de 1995, 1996,
1997e1998.	 -

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Boa parte foi no Governo
Eduardo Azeredo. Era uma boa oportunidade para ele se explicar, já
que ele quer tanto uma CPI dos Bingos. Acho que ele devia ser
convidado, sendo talvez o primeiro a depor na CPI que ele próprio
está formando. Se ele quer uma aqui, provavelmente quer uma cá.
Acho que o Senador Eduardo Azeredo deveria vir em sua CPI,
(palavras expungidas por determinação da Presidência), explicar o
que fez e o porquê desse prejuízo para Minas Gerais no período em
que ele era Governador.

O Deputado André Quintão* - Deputado, há um outro aspecto.
Confesso que me custou acreditar. Achei que era um entendimento
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equivocado da comissão ou da Assessoria; estou até inseguro em
dizer isso aqui, mas a grande imprensa já noticiou. Havia uma
cláusula dispondo que, em 100% da receita bruta, uma parte - 45% - é
separada para quem é sorteado; outra parte - 10% - vai para o
revendedor, a casa lotérica; outra parte da arrecadação - 9,5% - é
destinada ao órgão concedente, no caso a Loteria Mineira; e outra
parte remunera a empresa que ganhou a licitação e tem todo um
aparato para fazer o contrato ser cumprido.

E o contrato previa 25% para investimentos em programas sociais,
com depósitos feitos dois dias úteis subseqüentes à realização dos
jogos. Mas, estranhamente, no decorrer de tantos aditivos, isso sumiu.
Segundo levantamentos do próprio Deputado Alberto Bejani, que está
de posse desse material... Instalada a CPI, que tem mais força,
teremos facilitado o acesso ao conjunto dessas informações, a esses
materiais e documentos. Mas hoje já se noticia que pode ter havido
um rombo, não de R$29.000.000,00, mas de R$2.000.000.000,00.

• Deputado Rogério Correia (em aparte) - Com essa cláusula?
• Deputado André Quintão* - Com essa cláusula que parece... digo

"parece" porque custa-me acreditar que os governantes se
esqueceram de que a empresa tinha de... Por isso, acho importante
que se proceda a essa investigação em Minas Gerais. Não são
apenas os R$29.000.000,00 da multa...

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - E já foi detectado o
período em que essa cláusula sumiu?

O Deputado André Quintão* - Parece-me que é o período do
conjunto do contrato. Isso é o que temos de esclarecer.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Temos de saber
exatamente quem é o responsável. Penso que o Senador Eduardo
Azeredo poderá nos esclarecer se isso aconteceu durante o seu
Governo ou no Governo Itamar. Isso é muito importante.

O Deputado André Quintão* - Teríamos de fazer uma memória dos
recursos arrecadados pela Loteria.

Acho que esse assunto é tão importante, Deputado, que vou fazer
uma consulta ao Presidente Rêmolo Aloise. Estamos discutindo o veto
da CODEMIG, que não funciona sem recursos. Creio que podemos
achar aí uma boa fonte de recursos. Quem sabe, reavendo esses
recursos, poderíamos destinar uma boa parcela à CODEMIG, para
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que possa até mesmo, não deixando margem de dúvidas quanto a
esse veto, cumprir os contratos assumidos pela antiga COMIG?

Questões de Ordem
O Deputado André Quintão - Então, minha pergunta, Presidente, é a

seguinte: se a reunião for encerrada neste momento, por inexistência
de quórum, ainda teria disponível esse tempo para continuar minha
discussão na parte da tarde?

• Sr. Presidente - Exatamente.
• Deputado Alencar da Silveira Júnior - Os representantes do PT

fizeram aqui várias observações que não podemos deixar de
comentar.

Quero falar do tom do discurso do Deputado do Rogério Correia,
Líder do PT, ao falar em ... (palavras expungidas por determinação da
Presidência), de quem não tenho aval para defender. Mas acho que o
que estão fazendo é uma maldade.

Os fatos foram apresentados, e até eu fiquei boquiaberto com o que
expôs ontem o Deputado André Quintão, quando disse que, no
contrato inicial, assinado no Governo Hélio Garcia, além dos 9,5%
pagos à Loteria, 25% eram entregues ao Fundo Social, para o
trabalho social no Estado. Mas a GTech, que é uma multinacional e
tem os seus advogados, poderia falar que estava aplicando no Fundo
Social se tivesse um trabalho nessa área - temos de esperar para ver.

De qualquer maneira, acho uma falta de respeito ao Senador
Eduardo Azeredo, um político íntegro, que sempre se pautou na
honestidade e nunca deixou rabo para ninguém pisar. Agora, vem o
Deputado Rogério Correia falar em ... (palavras expungidas por
determinação da Presidência)? Ora, em momento algum falamos que
a CPI de Brasília era a CPI José Dirceu, companheiro do Waldomiro.
Tenho certeza de que, se o Senador apóia a realização de uma CPI
em Brasília, é claro que também vai apoiar uma CPI em Minas Gerais.
Mas, da maneira como estão colocando... O PT conseguiu virar as
coisas. Daqui a pouco, vão conseguir dizer que o Waldomiro não era
amigo do José Dirceu, mas do Eduardo Azeredo ou do Aécio Neves.
Vão arrumar uma confusão danada.

O PT, quando pisa no pé, consegue virar tudo. Para esclarecer a
situação, Deputados André Quintão e Rogério Correia, temos de pedir
ao Deputado Alberto Bejani que convoque uma reunião extraordinária
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da Comissão do Trabalho, hoje ou amanhã, com a presença do Sr.
Gil Marques, Presidente da Loteria à época. Infelizmente, o
Governador era o Sr. Eduardo Azeredo, mas a Loteria era
subordinada à Secretaria da Casa Civil ou da Fazenda, não tenho
certeza. Se sumiram com os 25%, saberemos quem é o responsável,
que pagará por isso.

Espero que chamem o Presidente e os Diretores da Loteria, pois
não adianta o Deputado Rogério Correia dizer que a CPI se chamará

(palavras expungidas por determinação da Presidência). E uma
falta de respeito com um Governador que teve todas as suas contas
aprovadas e nada foi apresentado contra o seu Governo. Não tenho
aval para defendê-lo, mas não foi o Governador Eduardo Azeredo
nem Secretário ou Ministro do seu Governo que foi pego acertando
propinas do bicho.

Portanto, peço ao Deputado Rogério Correia que procuremos o
Deputado Alberto Bejani para esclarecer tudo. Convocaremos uma
reunião extraordinária, para não falarmos disso até a próxima semana.

(palavras expungidas por determinação da Presidência) é demais,
esta Casa não pode aceitar.

O Deputado Rogério Correia - Deputado Alencar da Silveira Júnior,
se o meu pronunciamento significou desrespeito ao Senador Eduardo
Azeredo, quero redimir-me. A minha intenção não é desrespeitá-lo.

Falou-se em CPI do bingo nacionalmente. Nós, do PT, acreditamos
que essa CPI não é necessária. Trabalhamos para que não seja
realizada, porque provocará mais confusão, em vez de resolver o
problema. Ela desestabilizará o País e não ajudará a resolver os fatos
passados. No nosso entendimento, ela é desnecessária, embora seja
necessário corrigir os problemas dos bingos e das jogatinas.

Ao fazer uma análise, vimos que os problemas estão exatamente
nos contratos firmados anteriormente ao Governo Lula. Não queremos
mexer no passado. O Governo Lula optou por fazer o Brasil andar, e
que o passado não fosse remexido. Por isso, somos contra o
andamento de uma CPI, para não atrapalhar o País na sua
recuperação econômica, que já é difícil, pois vários problemas foram
herdados. Essa é a opinião política do PT, mas queremos que os
problemas sejam corrigidos. Como? Demitir o Sr. Waldomiro, fechar
as loterias e as jogatinas no País, para que novas licitações sejam
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feitas. Deixei isso claro.

A Oposição quer fazer cortina de fumaça, quer misturar o problema
com as eleições deste ano. O Deputado Alencar da Silveira Júnior já
fez isso diversas vezes. Fizeram-nos remoer o passado. Olhando o
passado, descobrimos que o principal erro do contrato da GTech são
dois termos aditivos feitos à época do ex-Governador Eduardo
Azeredo. Ele terá de explicar por que deu de graça mais três
modalidades de jogos à GTech e aditou um termo com mais três anos,
diminuindo pela metade suas obrigações.

O Deputado André Quintão apresenta mais um ingrediente: sumiram
os 25% que deveriam ser destinados a entidades sociais. Tudo isso
ocorreu no período de 1994 a 2000, desde o Governo Hélio Garcia,
passando pelo Governo Azeredo e parte do Governo Itamar Franco.
Quem assinou o pedido de CPI, que fez grande alvoroço pela
instalação da CPI? Foi o Senador Eduardo Azeredo.

Ele chegou nacionalmente e disse que queria uma CPI da jogatina
no Brasil. Se o Governador Eduardo Azeredo quer uma CPI da
jogatina no Brasil, ele quer também em Minas Gerais. Não são
processos distintos. Ele foi o primeiro signatário da CPI da jogatina
dos bingos. Antes de qualquer Deputado assinar a CPI do Bejani, ele
foi o primeiro. Peço ao Bejani que me perdoe porque estou dando a
autoria da CPI para o Eduardo Azeredo, já que ele foi o primeiro a
falar na CPI nacionalmente. Ele fez uma devassa, foi à TV
Assembléia, fez um alvoroço com aquela carinha de bom menino,
pedindo moralidade, como se o santo Azeredo nada tivesse a ver com
a jogatina. Ele se esqueceu do passado, esqueceu que o Lula
começou a governar há pouco mais de um ano, que vai limpar essas
coisas. Os tucanos passaram a bradar moralidade esquecendo que
têm um rabo enorme. Se é para mexer no passado, vamos mexer.
Repito, não propusemos CPI, porque o Governador Aécio Neves
pediu para fazer uma auditoria e confiamos que seja uma auditoria
séria. Queríamos paz, mas a base do Governo diz que a auditoria do
Aécio é insuficiente e que quer CPI. Não somos nós que vamos deixar
de querer a CPI. Assinamos a tal CPI, mas, se ela for instituída, uma
pessoa fundamental para depor é quem propôs a CPI no Congresso
Nacional, que é o Governador Eduardo Azeredo.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, resgatando a história,
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quando o então Governador Eduardo Azeredo estava à frente do
poder em Minas Gerais, ele riscou do mapa o Triângulo Mineiro, que
deixou de fazer parte de Minas Gerais porque não foi construída alí
nenhuma escola. O Triângulo, o Pontal e o Alto Paranaíba arrecadam
em torno de 17% de todo o ICMS do Estado, e recebemos menos de
4%. Agora, como Senador, ele está riscando do mapa Minas Gerais,
porque assina uma CPI em nível federal, e aqui existem muitos
Deputado que não gostam quando damos o seu nome à CPI.

Queria dizer o que significou o Governo Eduardo Azeredo para a
educação. Ele não deu um centavo de reajuste para os servidores e
acabou com os cursos técnicos profissionalizantes, que eram uma
oportunidade para a juventude se preparar para entrar no mercado de
trabalho. O Governo fechou todos os cursos técnicos
profissionalizantes no Estado. Mas não podemos apenas voltar ao
passado sem propor soluções. O Governador Aécio Neves colocou
em seu programa de Governo que iria voltar com os cursos técnicos.
Hoje, quando o jovem vai procurar emprego, a empresa exige
experiência. Há um programa do Governo Federal que tem um
orçamento em torno de R$270.000.000,00, o qual vai dar para
contratar aproximadamente 900 mil jovens. Mas aqui em Minas Gerais
o Governador Aécio Neves se apropria do nome "Primeiro Emprego".

Na realidade, o programa está no primeiro estágio. O Governador
coloca apenas R$50.000,00 no orçamento para esse fim, mas gasta
milhões com sua divulgação. Esse debate é fundamental. Não
podemos ser incoerentes, pois temos uma herança histórica do
Governo Fernando Henrique Cardoso e do PSDB à frente do Estado
de Minas Gerais.

Temos vários questionamentos também a respeito do Governador
Itamar Franco. Por isso, pensamos em um Governador que deseje o
crescimento do Estado, pois o Estado de Minas é o que mais tem
taxas, penalizando muitas empresas. Queriam até cobrar para acionar
a polícia. O IPVA para moto aumentou mais de 100%. Não podemos
esquecer que nossas empresas estão indo para Goiás e para São
Paulo porque não agüentam mais a carga tributária. O Estado de
Minas tem uma das maiores cargas tributárias do País. O Governador
tem de valorizar a economia, fazer crescer o Estado, garantir
qualidade na educação, olhar a saúde, que está na UTI. Temos de
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investir, pois as pessoas não agüentam mais ficar em filas.
Precisamos apresentar propostas emergenciais para garantir
dignidade à população de Minas Gerais. Precisamos gerar empregos
e renda. Para tal, temos de aquecer a economia, não podemos ver o
que estamos vendo, ou seja, as empresas indo para outros Estados,
demitindo porque não agüentam pagar tantas taxas. Mais uma vez,
temos de sensibilizar todos os Deputados para o grave problema por
que estão passando os servidores contratados da Região
Metropolitana, que trabalharam no mês de fevereiro. O Governador
não quer pagá-los. Segundo ele, somente o fará em abril, pois não
tem servidores para fazer a folha de pagamento. O servidor tem direito
a receber no mês subseqüente. Isso é direito, está na legislação.
Como ele fará para sustentar sua família, para pagar a luz, o gás, a
água? O Governador tem de ter sensibilidade. Vou apresentar um
requerimento solicitando que a Assembléia ceda alguns técnicos para
que façam essa folha de pagamento. Assim, o Governador poderá
fazer a folha e pagar os funcionários no mês de março.

O Deputado Dinis Pinheiro - O Deputado Weliton Prado usou a
tribuna desta Casa, mas suas palavras merecem correção e
complementação de nossa parte. Estamos observando em todo o
Brasil a luta e a bravura do Governador Aécio Neves para reequilibrar
as finanças do Estado, colocando Minas num lugar de destaque no
cenário nacional. Observamos sua dedicação para dar aos jovens
oportunidade do primeiro emprego. Sabemos que tudo é feito com
dificuldade, suor e dedicação. Sabemos que o Governo Federal
também está empenhado em dar oportunidade aos jovens para que
tenham o primeiro emprego. Aliás, esse programa do Governo Federal
foi bastante combatido pela imprensa por não conseguir atender aos
jovens brasileiros. E natural que, no primeiro momento, existam
dificuldades. Quando o Deputado fala que as empresas estão saindo
do Estado, de forma alguma isso corresponde à realidade. Nos
últimos dias, falamos da retração do PIB do Brasil, a maior nos últimos
dez anos. Assistimos à luta e ao desempenho do Governador quanto
à guerra fiscal, com o objetivo maior de assegurar tranqüilidade para
que as empresas aqui permaneçam e que outras venham para Minas
Gerais.

Em relação ao funcionalismo público, todo esse segmento está
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vivenciando a seriedade e os compromissos sérios do Governador
para com eles. Prova disso é folha de pagamento e 13 0 salário pagos
em dia, mesmo diante da grave situação financeira do Estado de
Minas Gerais.

Então, o Deputado Weliton Prado deve ter mais ponderação,
tranqüilidade e serenidade em relação a Minas Gerais, e mais
precisamente ao Governador Aécio Neves, que tem feito todos os
esforços para isso. Haja vista que lançou, no início do ano passado, o
Plano de Segurança Estadual, servindo de referência para todo o
Brasil. Além disso, está utilizando todos os instrumentos necessários
para amenizar o problema da violência na Região Metropolitana de
Belo Horizonte e em todo o Estado. Enfim, Minas está no caminho
certo; o Governador está no caminho certo. Ele está reestruturando
Minas Gerais.

Portanto, retifico as palavras do Deputado Weliton Prado, por serem
injustas, indevidas e inadequadas, principalmente no tocante ao
Governador Aécio Neves. Não há empresas fugindo, e sim chegando.
Existe a inabalável vontade do Governador em trazer mais indústrias
para cá. Porém, a economia de Minas depende sobremaneira da
economia nacional.

Finalizando, Deputado Weliton Prado, sobre a carga tributária, o
Ministro Palocci disse que não iria aumentar, mas aumentou, e muito,
e isso penaliza o setor produtivo de Minas e do nosso País.

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

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

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2 a SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 2/3/2004
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Doutor Viana, Luiz Humberto Carneiro e Márcio Passos,
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membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Vice-Presidente, Deputado Padre João, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Humberto
Carneiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Rubens Leite Vianelto e José Silva
Soares, publicados no "Diário do Legislativo" de 14/212004; e do
Deputado Gil Pereira (2), encaminhando informações sobre o
programa de retomada da cultura do algodão no Estado e documento
da Subcãmara de Seguro Rural do Conselho Estadual de Política
Agrícola - CEPA -, da Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. A Presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei
n° 1.290/2003, no 1° turno, para o qual designou como relator o
Deputado Doutor Viana. Passa-se à l a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 10 turno, do Projeto
de Resolução n° 1.214/2003 (relator: Deputado Gil Pereira). 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, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n°
1.204/2003 (relator: Deputado Doutor Viana). Submetidos a votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n

o
s 2.158 a

2.163/2004, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, e
2.204/2004, do Deputado Domingos Sávio. Passa-se à 3 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Antônio Andrade, em que
solicita seja realizada audiência pública em Unaí, com o objetivo de
debater as conseqüências para o setor produtivo na região Noroeste,
em especial no Município de Unaí, do episódio que resultou na morte
de funcionários do Ministério do Trabalho; e Gil Pereira, em que
solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Saúde,
para discutir, em audiência pública, a leishmaniose visceral ou calazar
no Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
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a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de março de 2004.
Doutor Viana, Presidente - Márcio Passos - Ana Maria Resende.

ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2a SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 3/3/2004
Às 1 4h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Lúcia Pacifico, Vanessa Lucas e os Deputados Antônio Júlio, Roberto
Carvalho, Fábio Avelar e Jayro Lessa, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adalclever Lopes,
Célio Moreira, Dalmo Ribeiro Silva, Domingos Sávio, Ivair Nogueira,
Leonardo Quintão, Paulo Piau e Weliton Prado. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Antônio Júlio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir,
em audiência pública, com diversos convidados, a implementação do
Regime de Substituição Tributária para medicamentos e peças,
componentes e acessórios automotivos pelos Decretos nos 43.708, de
19/12/2003, e 43.724, de 29/1/2004, e a discutir e votar proposições
da Comissão. A Presidente comunica o recebimento de ofícios do Sr.
Marcelo Rodrigo Garbosa, Coordenador-Geral do PROCON
Assembléia (2), solicitando a realização de reunião conjunta desta
Comissão e da Comissão de Transportes e Obras Públicas, com o
objetivo de discutir, em audiência pública, o sistema de bilhetagem
eletrônica do transporte coletivo municipal de Belo Horizonte e a
migração definitiva do sistema de vale-transporte; e dando ciência de
que o PROCON da Assembléia Legislativa tem atendido prontamente
e de maneira eficaz todos os casos a ele encaminhados que envolvam
relação de consumo, com vistas à proteção do consumidor, bem como
tem dado um atendimento especial mesmo àqueles que não envolvam
essa relação; e dos dirigentes da ACIA - Associação Comercial e
Industrial Agropecuária e de Prestação de Serviços de Araguari,
solicitando a esta Comissão informações sobre as questões que tem
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formuladas com relação à implementação do Regime de
Substituição Tributária para medicamentos e peças, componentes e
acessórios automotivos. A Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projeto de Lei n° 779/2003, parecer sobre emendas
apresentadas em Plenário, no 1° turno (Deputada Lúcia Pacífico); e
Projeto de Lei n° 930/2003, no 20 turno (Deputado Roberto Carvalho).
A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados,
Registra-se a presença dos Srs. Renê de Oliveira e Souza Júnior,
Subsecretário da Receita Estadual da Secretaria da Fazenda; Antônio
Eduardo M.S. Leite Júnior, Assessor Especial da Secretaria da
Fazenda; Edilson José de C. Cruz, Assessor da Presidência da CDL;
Olival Gonzaga de Resende, Diretor da AC Minas; Amarildo Magela
de Oliveira, Presidente da Associação Comercial de Pará de Minas;
Eustáquio Norberto de Almeida, Assessor Jurídico da Federação do
Comércio; e Hudson Lídio Navarro, Vice-Presidente da
FEDERAMINAS, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Antônio Júlio, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de março de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Roberto Carvalho - Antônio Júlio.

ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM

4/3/2004
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Carlos Pimenta, Célio Moreira e Neider
Moreira, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Domingos Sávio. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fahim Sawan,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater em audiência
pública o fornecimento de medicamentos aos pacientes de fibrose
cística (mucoviscidose), a ampliação do ambulatório (Centro Geral de
Pediatria - CGP - e a triagem neonatal. O Presidente registra o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Arnaldo de
Almeida Garrocho, Presidente do Conselho de Odontologia de Minas
Gerais, informando que, em atendimento a proposição do Deputado
Célio Moreira, vai realizar campanha junto aos cirurgiões-dentistas
para sensibilizá-los com relação à necessidade de se emitirem as
receitas com letra legível e sem abreviaturas; e Carlos Eduardo
Venturelli Mosconi, Presidente da FHEMIG, prestando informações
relativas à contratação de novos funcionários, aprovados em concurso
público. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos desta
Comissão, em que pleiteia seja solicitado à Comissão de Saúde da
Câmara dos Deputados que envide esforços junto ao Ministério da
Saúde para que seja credenciada a Fase III da triagem neonatal para
pesquisa da fibrose cística, tendo em vista o grande número de
portadores desta moléstia e, também, o disposto na Portaria n° 822,
de junho de 2001, do próprio Ministério; e dos Deputados Gil Pereira,
em que solicita seja realizada renião conjunta com a Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial para discutir a leishmaniose
visceral no Estado, com a presença dos convidados que menciona;
Ricardo Duarte e Maria Tereza Lara, em que solicitam seja feita visita
à Colônia Santa Isabel, em Betim, a fim de conhecer o trabalho desse
sanatório no controle social da hanseníase; Carlos Pimenta, em que
solicita seja realizada reunião em Januária para discutir o atendimento
médico na região, a partir da instalação da regional de saúde; e
Neider Moreira, em que solicita seja realizada reunião para debater,
em audiência pública, a implementação, no Estado, do passe livre
para os pacientes portadores de doença renal crônica em terapia renal
substitutiva. A seguir, a Presidência destina esta parte da reunião a
ouvir os seguintes convidados: Srs. Benedito Scaranci Fernandes,
Superintendente de Atenção à Saúde da Secretaria da Saúde;
Wagner de Lima Vaz, Presidente da Associação Mineira de
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Assistência à Mucoviscidose - AMAM -; Alberto Andrade Vergara,
médico pneumologista pediátrico e Coordenador do Ambulatório de
Fibrose Cística no CGP; Francisco José Caldeira Reis, médico
pneumologista pediátrico, especialista em fibrose cística e Consultor
do Programa de Triagem Neonatal do Núcleo de Apoio ao Diagnóstico
da UFMG para Fibrose Cística - NUPAD -; José Nélio Januário,
Diretor-Geral do NUPAD; Sras. Ivonilda Cardoso Sande, nutricionista
voluntária do Hospital das Clínicas e Coordenadora do Serviço
Nutricional da AMAM; Shirley Lima Campos, fisioterapeuta do
Programa Multidisciplinar da Fibrose Cística do CGP; Cíntia Passos,
nutricionista da AMAM; Josely Pontes Ramos, Promotora de Defesa
da Saúde da Capital; Maria das Graças Rodrigues de Oliveira,
representante do Secretário de Saúde de Belo Horizonte; Srs. Ricardo
Castanheira Pimenta Figueiredo, Diretor-Geral do Hospital das
Clínicas da UFMG; Henrique Timo Luz, Coordenador da Atenção a
Adultos e Idosos da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, os quais
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a
palavra ao Deputado Neider Moreira, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, na ordem em que foram citados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Célio Moreira - Carlos Pimenta - Fábio

Avelar - Doutor Viana - Jô Moraes.
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