
1N /1

,
t '

!	LLl

Ik

.iL k	r

11 a 31 de julho
páginas 1 a 531
n° 7 volume 12

Belo Horizonte

Voturne 1



RNRIvm
2004

1 0 a 31 de julho
páginas 1 a 531
nu 7 volume 12

Belo Horizonte

n
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS



r* SEt.	
Diretora Legislativa:

Cláudia Sampaio Costa

Gerente-Geral de Taquigrafia e Publicação:
* •
	

Juliana Jeha Daura

Gerentes de Revisão e Publicação:

Rosineide Maria Mendes e Elaine Machado Martins e Sailes

Preparação de Textos:

Maria de Fátima S. Davite de Andrade

Kátia Maria Fernandes de Oliveira

Projeto Gráfico e Impressão: Gerência-Geral de Imprensa e Divulgação

Capa: Terezinha de Jesus Moura Brito

Impressão e Acabamento:

Gerência de Reprografia e Transportes

Mansa Pimentel Salgado (Gerente)

Gilberto Martins Machado

Anais da Assembléia Legislafivado Estado de Minas Gerais. v.12— n 7—jul.

—2004
Belo Horizonte, 2003

v. irregular

Volumes anteriores publicados com variação no título e na periodicida-

de.

ISSN 0102-9029

CDU 328(815. 1) (093.2)

Assembléia Legislativado Estado de Minas Gerais —Gerência-Geral de Taquigrafia e
Publicação— Serviço de Re'isáoe Publicação—Telefones:(31 ) 3290-7645/3290-7646
Rua Rodrigues Caldas, 30— CEP: 30190-921 - Belo Horizonte - MG



MESA DA ASSEMBLÉIA

Deputado Mauri Torres - Presidente

Deputado Rêmolo Aloise - 152-V1ce-Presidente

Deputado Adeimo Carneiro Leão - 2L'-Vice-Presidente

Deputado Diizon Meio - 39 Vice-Presidente

Deputado Antônio Andrade - 19-Secretário

Deputado Luiz Fernando Faria - 29-Secretário

Deputado Pastor George - 3Q-Secretário

SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

João Franco Filho
Diretor-Geral

Eduardo Vieira Moreira
Secretário-Geral da Mesa

rÃ



DEPUTADOS

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB

Ana Maria Resende
Antônio Carlos Andrada
Bonifácio Mourão
Dalmo Ribeiro Silva
Djalma Diniz
Domingos Sávio
Ermano Batista
Fahim Sawan

José Milton
Luiz Fernando Faria
Luiz Humberto Carneiro
Maria Olívia
Mauri Torres
Olinto Godinho
Sidinho do Ferrotaco
Vanessa Lucas
Zé Maia

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB

Adalclever Lopes	Gilberto Abramo
Antônio Andrade	 Ivair Nogueira
Antônio Júlio	 José Henrique
Chico Rafael
	

Leonardo Quintão

Partido Democrático Trabalhista - PDT

Carlos Pimenta	 Sargento Rodrigues
Marcelo Gonçalves	Sebastião Helvécio
Doutor Ronaldo

Partido da Frente Liberal - PFL

Doutor Viana	 Paulo César
Elmiro Nascimento	Sebastião Navarro Vieira
Gustavo Valadares



Partido Trabalhista Brasileiro- PTB

Alberto Bejani
	

Fábio Avelar
Arlen Santiago	 Leonídio Bouças
Dilzon Meio	 Lúcia Pacífico

Partido dos Trabalhadores - PT

Adelmo Carneiro Leão
André Quintão
Biei Rocha
Cecília Ferramenta
Chico Simões
Durvai Angelo
Laudelino Augusto
Maria José Haueisen

Maria Tereza Lara
Maríha Campos
Padre João
Ricardo Duarte
Roberto Carvalho
Rogério Correia
Weliton Prado

Partido Liberal - Pi-

Antônio Genaro
Célio Moreira
Dinis Pinheiro
irani Barbosa
João Bittar
Jayro Lessa

Leonardo Moreira
Márcio Passos
Pastor George
Rêmolo Aioi se
Roberto Ramos

Partido Progressista - PP

Alberto Pinto Coelho	Paulo Piau
Dimas Fabiano	 Pinduca Ferreira
Gil Pereira

Partido Popular Socialista - PPS

Neider Moreira

rÀ



Wanderley Ávila

Partido Socialista Brasileiro - P56

João Leite
Miguel Martini

Partido Comunista do Brasil - PC do B

Jô Moraes



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

EFETIVOS
Deputado Domingos Sávio
Deputado Paulo Piau
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Deputado Fábio Avelar
Deputada Jã Moraes
Deputado Leonardo Quintão
Deputado Dinis Pinheiro

SUPLENTES
Deputado Sargento Rodrigues
Deputado Alberto Pinto Coelho
Deputado Olinto Godinho
Deputado Roberto Carvalho
Deputado José Henrique
Deputado Leonardo Moreira

BPSP
PP
BPSP
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PMDB
PL

BPSP
PP
BPSP
Bloco PT/ PCd013
PMDB
Pi-

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

EFETIVOS
Deputado João Bittar
Deputado Paulo César	PFL
Deputado Olinto Godinho
Deputada Cecília Ferramenta
Deputado Pinduca Ferreira

SUPLENTES
Deputado Leonardo Moreira
Deputado Doutor Viana
Deputado Zé Maia
Deputado André Quintão

PL

BPSP
Bloco PT/PCdoB
PP

PL
PFL
BPSP
Bloco PT/PCd013

rÀ



Deputado Dimas Fabiano	PP

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EFETIVOS
Deputado Bonifácio Mourão
Deputado Gilberto Abramo
Deputado Ermano Batista
Deputado Leonídio Bouças
Deputada Maria Tereza Lara
Deputado Leonardo Moreira
Deputado Gustavo Valadares

SUPLENTES
Deputado Miguel Martini
Deputado Antônio Júlio
Deputado Olinto Godinho
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Deputado Weliton Prado
Deputado Dinis Pinheiro
Deputado Doutor Viana

BPSP
PMDB
BPSP
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PL
PFL

BPSP
PMDB
BPSP
BPSP
Bloco PT/ PCdoB
PL
P FL

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE

EFETIVOS
Deputada Lúcia Pacífico
Deputada Vanessa Lucas
Deputado Roberto Carvalho
Deputado Irani Barbosa
Deputado Antônio Júlio

SUPLENTES
Deputado Fábio Avelar
Deputado Miguel Martini
Deputada Jô Moraes
Deputado Jayro Lessa

BPSP
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PL
PMDB

BPSP
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PL



Deputado Chico Rafael	 PMDB

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

EFETIVOS
Deputado Durval Ângelo	Bloco PT/PCdoB
Deputado Roberto Ramos	PI-
Deputado Marcelo Gonçalves	BPSP
Deputado Biel Rocha	 Bloco PT/PCdoB
Deputado Gilberto Abramo	PMDB

SUPLENTES
Deputada Marília Campos	Bloco PT/PCd0B
Deputado Sidinho do Ferrotaco	BPSP
Deputado Fahim Sawan	BPSP
Deputado Roberto Carvalho	Bloco PT/PCdoB
Deputado Leonardo Quintão	PMDB

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

EFETIVOS
Deputado Adalclever Lopes
Deputada Ana Maria Resende
Deputado Leonídio Bouças
Deputado Weliton Prado
Deputado Sidinho do Ferrotaco

SUPLENTES

PMDB
BPSP
BPSP
Bloco PT/PCd0B
BPSP

Deputado José Henrique	PMDB
Deputado Dalmo Rbeiro Silva	BPSP
Deputado Arlen Santiago	BPSP
Deputada Maria Tereza Lara	Bloco PT/PCd013
Deputado Alberto Bejani	BPSP



COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

EFETIVOS
Deputado Ermano Batista
Deputado Jayro Lessa
Deputado Antônio Carlos Andrada
Deputado Sebastião Helvécio
Deputado Chico Simões
Deputado José Henrique
Deputado Doutor Viana

SUPLENTES
Deputado Zé Maia
Deputado José Milton
Deputado Neider Moreira
Deputado Arlen Santiago
Deputado Rogério Correia
Deputado Ivair Nogueira
Deputado Elmiro Nascimento

BPSP
PL
BPSP
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PMDB
PFL

BPSP
BPSP
BPSP
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PMDB
PIPI-

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

EFETIVOS
Deputada Maria José Haueisen
Deputado Doutor Ronaldo
Deputado Fábio Avelar
Deputado José Milton
Deputado Leonardo Quintão

SUPLENTES
Deputado Laudelino Augusto
Deputado Carlos Pimenta
Deputado Olinto Godinho
Deputado Márcio Passos
Deputado Chico Rafael

Bloco PT/PCd013
BPSP
BPSP
BPSP
PMDB

Bloco PT/PCdoB
BPSP
BPSP
PI-
PMDB

rÁ'



COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

EFETIVOS
Deputado André Quintão
Deputado Gustavo Valadares
Deputado Olinto Godinho
Deputado João Bittar
Deputado Leonardo Quintão

SUPLENTES
Deputada Jô Moraes
Deputada Lúcia Pacifico
Deputado Miguel Martini
Deputado Márcio Passos
Deputado Ivair Nogueira

Bloco PT/PcdoB
PFL
BPSP
PL
PMDB

Bloco PT/PCdoB
BPSP
BPSP
PL
PMDB

COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

EFETIVOS
PP
Bloco PT/PCdoB
BPSP
PL
PFL

Deputado Gil Pereira
Deputado Padre João
Deputado Luiz Humberto Carneiro
Deputado Márcio Passos
Deputado Doutor Viana

SUPLENTES
Deputado Paulo Piau	 PP
Deputada Maria José Haueisen	Bloco PT/PCdoB
Deputada Ana Maria Resende	BPSP
Deputado João Bittar	 PL
Deputado Gustavo Valadares	PFL

COMISSÃO DE REDAÇÃO

rÁ'



EFETIVOS
Deputada Maria Olívia
Deputado Laudelino Augusto
Deputado Djalma Diniz
Deputado Antônio Genaro
Deputado Dimas Fabiano

SUPLENTES
Deputado Fahim Sawan
Deputado Durval Angelo
Deputado Doutor Ronaldo
Deputado Irani Barbosa
Deputado Gil Pereira

BPSP
Bloco PT/PCdoB
BPSP
Pi-
PP

BPSP
Bloco PT/PCdoB
BPSP
Pi-
PP

COMISSÃO DE SAÚDE

EFETIVOS
Deputado Ricardo Duarte	Bloco PT/PCdoB
Deputado Fahim Sawan	BPSP
Deputado Carlos Pimenta	BPSP
Deputado Neider Moreira	BPSP
Deputado Célio Moreira	PL

SUPLENTES
Deputado Chico Simões
Deputado Doutor Ronaldo
Deputado Sebastião Helvécio
Deputado Arlen Santiago
Deputado Roberto Ramos

Bloco PT/PCdoB
BPSP
BPSP
BPSP
Pi-

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

EFETIVOS
Deputado Sargento Rodrigues	BPSP
Deputado Alberto Bejani
	

BPSP
Deputado Leonardo Moreira	PL



Deputado Zé Maia
Deputado Rogério Correia

SUPLENTES
Deputado Arlen Santiago
Deputado Márcio Passos
Deputado Olinto Godinho
Deputado Biel Rocha

BPSP
Bloco PT/PCdoB

BPSP
PL
BPSP
Bloco PT/PCdoB

COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO
SOCIAL

EFETIVOS
Deputado Alberto Bejani
Deputada Marília Campos
Deputado Marcelo Gonçalves
Deputado André Quintão
Deputado Elmiro Nascimento

SUPLENTES
Deputado Márcio Passos
Deputada Maria José Haueisen
Deputada Ana Maria Resende
Deputado Padre João
Deputado Gustavo Valadares

BPSP
Bloco PT/PCdoB
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PFL

PL
Bloco PT/PCdoB
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PFL

COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS

EFETIVOS
Deputado Célio Moreira
Deputado Djalma Diniz
Deputado Laudelino Augusto
Deputado Adalclever Lopes
Deputado Gil Pereira

PL
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PMDB
PP



SUPLENTES
Deputado Márcio Passos
Deputado Sidinho do Ferrotaco
Deputada Cecília Ferramenta
Deputado Ivair Nogueira
Deputado Paulo Piau

PL
B P5 P
Bloco PT/PCdoB
PMDB
PP

COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

EFETIVOS
Deputado Paulo César
Deputada Maria Olívia
Deputado Biel Rocha
Deputado Márcio Passos
Deputado Chico Rafael

SUPLENTES
Deputado Elmiro Nascimento
Deputado Laudelino Augusto
Deputado Antônio Genaro
Deputado Ivair Nogueira

PFL
BPSP
Bloco PT/PCdoB
PL
PMDB

PFL
Bloco PT/PCdoB
PL
PMDB

COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

EFETIVOS
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Deputado Fábio Avelar
Deputado Biel Rocha
Deputado Célio Moreira
Deputado Gilberto Abramo
Deputado Gustavo Valadares
Deputado Padre João

SUPLENTES

PSDB
PTB
PT
PI-
PMDB
P FL
PT

rÀ



Deputado Sebastião Helvécio
Deputado Leonídio Bouças
Deputada Cecília Ferramenta
Deputado Sidinho do Ferrotaco
Deputado José Henrique
Deputada Ana Maria Resende
Deputada Maria Tereza Lara

PDT
PTB
PT
PSDB
PMDB
PSDB
PT

OUVIDORIA PARLAMENTAR

OUVIDOR - Deputado Roberto Carvalho
OUVIDOR SUBSTITUTO - Deputado Leonardo Moreira

rÁl



ÍNDICE CRONOLÓGICO
JULHO 12004

	

Data da	Número	Tipo	Data da	Página

	

Reunião  	Publicação

	

18.12.2003	ir	Conjunta das	2.7.2004	205
Comissões de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária e de
Membros das
Comissões

Permanentes ( 1° Art.
204 do Regimento

Interno), na 1a
Sessão Legislativa

Ordinária da 15 a
Legislatura

	

23.12.2003 	Resolução N°5.214	20.7.2004	1053

	

17.3.2004	12a	Extraordinária da	3.7.2004	319
Mesa da Assembléia

Legislativa

	

20.4.2004	21a	Ordinária da Mesa da	3.7.2004	325
Assembléia Legislativa

	

12.5.2004	13	Extraordinária da	3.7.2004	332
Mesa da Assembléia

Legislativa

	

1 0.6.2004	14 a	Ordinária da	9.7.2004	733
Comissão de Política

Agropecuária e
Agroindustrial na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da isa

Legislatura

	

15.6.2004	44S	Evento Realizado na	7.7.2004	370
Reunião Ordinária da
2a Sessão Legislativa

Ordinária da isa
Legislatura



	

15.6.2004	68	Extraordinária da	9.7.2004	734
Comissão de

Constituição e Justiça
na 28 Sessão

Legislativa Ordinária
da_isa_Legislatura

	

15.6.2004	148	Ordinária da	9.7.2004	736
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 2 Sessão
Legislativa Ordinária

da_158_Legislatura

	

22.6.2004	128	Ordinária da	10.7.2004	40
Comissão de

Assuntos Municipais e
Regionalização na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da isa

Legislatura

	

22.6.2004	38	Ordinária da	2.7.2004	207
Comissão Especial da

Fruticultura

	

22.6.2004	168	Ordinária da	8.7.2004	576
Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 28 Sessão
Legislativa Ordinária
da 15a

	

22.6.2004	16 	Ordinária da	9.7.2004	737
Comissão de Política

Agropecuária e
Agroindustrial na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 158

Legislatura

	

23.6.2004	168	Extraordinária da	10.7.2004	41
Comissão _de_Direitos 



Humanos na 21
Sessão Legislativa
Ordinária da 150

Legislatura

	

23.6.2004	isa	Ordinária da	2.7.2004	208
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2°
Sessão Legislativa
Ordinária da 15°

Legislatura

	

23.6.2004	12°	Ordinária da	2.7.2004	209
Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio

na 21 Sessão
Legislativa Ordinária
da_isa_Legislatura

	

23.6.2004	io°	Ordinária da	3.7.2004	335
Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da isa

Legislatura

	

23.6.2004	6a	Extraordinária da	3.7.2004	336
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 2° Sessão
Legislativa Ordinária
da_15°_Legislatura

	

23.6.2004	13°	Ordinária da	3.7.2004	337
Comissão de

Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia

na 2 Sessão
Legislativa Ordinária
da_i5°_Legislatura

	

23.6.2004	13°	Ordinária da	7.7.2004	379
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-

Comissão de
Constituição e Justiça

na 2 Sessão
Legislativa Ordinária
da 15a

	

23.6.2004	2 a	Extraordinária da	9.7.2004	739
Comissão Especial
para Emitir Parecer
sobre a Proposta de

Emenda à
Constituição N°

22/2003

	

24.6.2004	4 a	Ordinária da	10.7.2004	42
Comissão Especial da

Silvicultura

	

24.6.2004	lia	Conjunta das	2.7.2004	210
Comissões de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária e de
Indicação dos
Membros das

Comissões
Permanentes ( 1°

Art. 204 do Regimento
Interno), na 2

Sessão Legislativa
Ordinária da 15

_____	Legislatura

	

24.6.2004	 Extraordinária da	3.7.2004	339
Comissão de Redação

na 2a Sessão
Legislativa Ordinária
da_isa_Legislatura

	

24.6.2004	8a	Extraordinária da	8.7.2004	580
Comissão de

Constituição e Justiça
na 2' Sessão

Legislativa Ordinária 1
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da 15'

	

24.6.2004	ioa	Ordinária da	10.7.2004	840
Comissão de

Participação Popular
na 2a Sessão

Legislativa Ordinária
da_i5_Legislatura____

	

24.6.2004	a	Ordinária da CPI do	13.7.2004	954
Café

	

24.6.2004	ioa	Extraordinária da	14.7.2004	961
Comissão de Saúde

na 2 a Sessão
Legislativa Ordinária
da_15_Legislatura

	

28.6.2004	17a	Extraordinária da	2.7.2004	211
Comissão de Direitos

Humanos na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15 a

Legislatura

	

29.6.2004	49a	Ordinária da 2 a	10.7.2004	1
Sessão Legislativa
Ordinária da 15 

Legislatura

	

29.6.2004	1 a	Especial da Comissão	1 0.7.2004	43
Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto
Total à Proposição de

Lei _N°_16.008

	

29.6.2004	35a	Extraordinária da 2 a	2.7.2004	203
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

29.6.2004	lia	Ordinária da	2.7.2004	212
Comissão de

Administração Pública
na 2a Sessão

Legislativa Ordinária
da_isa_Legislatura



	

29.6.2004	3a	Extraordinária da	3.7.2004	340
Comissão Especial da

Silvicultura na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

29.6.2004	13 a	Ordinária da	3.7.2004	341
Comissão de

Segurança Pública na
2a Sessão Legislativa

Ordinária da 15
___	Legislatura	 ___

	

29.6.2004	r	Extraordinária da	3.7.2004	342
Comissão de

Constituição e Justiça
na 21 Sessão

Legislativa Ordinária
da_15_ Legislatura

	

29.6.2004	1 a	Especial da Comissão	3.7.2004	344
Especial para Emitir

Parecer sobre o Veto
Parcial à Proposição

de Lei N° 16.005 na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

29.6.2004	12 a	Conjunta das	3.7.2004	345
Comissões de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária e de
Membros das
Comissões

Permanentes ( 1° do
Art. 204 do Regimento

Interno), na 2
Sessão Legislativa

Ordinária da 15 a

	

Legislatura	1
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29.6.2004	9a	Extraordinária da	3.7.2004	346
Comissão de

Administração Pública
na 2a Sessão

Legislativa Ordinária
da_15_Legislatura

	

29.6.2004	7a	Extraordinária da	3.7.2004	347
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

29.6.2004	7a	Extraordinária da	7.7.2004	381
Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 1 S

Legislatura

	

29.6.2004	4a	Ordinária da	8.7.2004	577
Comissão Especial da

Fruticultura na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 15a

Legislatura

	

30.6.2004	soa	Ordinária da 2a	2.7.2004	170
Sessão Legislativa
Ordinária da 15 

Legislatura

	

30.6.2004	36	Extraordinária da 2 a	3.7.2004	313
Sessão Legislativa
Ordinária da i&

Legislatura

	

30.6.2004	13 a	Conjunta das	3.7.2004	349
Comissões de
Fiscalização
Financeira _e



Orçamentária e de
Indicação de Membros

das Comissões
Permanentes ( l°do
Art. 204 do Regimento

Interno), na 28
Sessão Legislativa
Ordinária da 15°

Legislatura

	

30.6.2004	16°	Ordinária da	3.7.2004	349
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2°
Sessão Legislativa

Ordinária da 15°
Legislatura

	

30.6.2004	loa	Extraordinária da	3.7.2004	351
Comissão de

Administração Pública
na 2 a Sessão

Legislativa Ordinária
da 15° Legislatura

	

30.6.2004	18	Extraordinária da	3.7.2004	352
Comissão Especial
para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei N°
16.005 na 28 Sessão
Legislativa Ordinária

da_15°_Legislatura

	

30.6.2004	8°	Extraordinária da	3.7.2004	353
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2
Sessão Legislativa
Ordinária da 158

Legislatura



	

30.6.2004	143	Ordinária da	7.7.2004	382
Comissão de

Constituição e Justiça
na 2 Sessão

Legislativa Ordinária
da_15_Legislatura

	

30.6.2004	16	Ordinária da	8.7.2004	579
Comissão de Direitos

Humanos na 2'
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

30.6.2004	17a	Extraordinária da	8.7.2004	581
Comissão de

Segurança Pública na
2a Sessão Legislativa

Ordinária da 15 a
Legislatura

	

30.6.2004	13	Ordinária da	9.7.2004	739
Comissão de Redação

na 2 Sessão
Legislativa Ordinária
da_isa_Legislatura

	

30.6.2004	12	Ordinária da	15.7.2004	1036
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 2a Sessão
Legislativa Ordinária
da_isa_Legislatura

	

30.6.2004	148	Ordinária da	15.7.2004	1037
Comissão de

Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia

na 2 a Sessão
Legislativa Ordinária
da_isa_Legislatura 1

	

30.6.2004	138	Ordinária da	15.7.2004	1038
Comissão de Turismo,
Indústria _e_Comércio

rs



na 2 a Sessão
Legislativa Ordinária
da_isa_Legislatura

	

1 0.7.2004	51a	Ordinária da 2 a	3.7.2004	287
Sessão Legislativa
Ordinária da 15

Legislatura

	

1 0.7.2004	loa	Extraordinária da	7.7.2004	384
Comissão de

Constituição e Justiça
na 2' Sessão

Legislativa Ordinária
da_15a_Legislatura

	

10.7.2004	9a	Extraordinária da	9.7.2004	740
Comissão de
Fiscalização
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 1° DE JULHO DE 2004

ATAS

ATA DA 49a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15- LEGISLATURA, EM 29/6/2004

Presidência dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Dalmo Ribeiro
Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Questão de Ordem - Correspondência: Mensagem
no 251/2004 (encaminha processo de concessão de terras devolutas
rurais), do Governador do Estado - Ofícios - 20 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Resolução n°
1.775/2004 - Projetos de Lei n os 1.776 a 1.787/2004 - Requerimentos
nos 3.069 a 3.078/2004 - Representação n° 15/2004 - Requerimentos
da Comissão de Defesa do Consumidor, da Comissão Especial dos
Aeroportos, da Comissão Especial da Silvicultura e dos Deputados
Doutor Viana (4), Gilberto Abramo, Adelmo Carneiro Leão, Leonardo
Moreira (11) e Fábio Avelar - Proposição não Recebida: Requerimento
da Deputada Vanessa Lucas - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Política Agropecuária, do Trabalho, de Transporte (2),
de Turismo, de Assuntos Municipais, de Segurança Pública, de
Educação e de Saúde e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Oradores
Inscritos: Discurso do Deputado Chico Simões - Questão de ordem -
Discurso do Deputado Rogério Correia - 2a Parte (Ordem do Dia): P
Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 79/2004 - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Gilberto Abramo, Doutor Viana (4),
Leonardo Moreira (li) e Fábio Avelar; deferimento - Questões de
ordem; chamada para a recomposição do número regimental;
inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio
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Andrade - Adalciever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bonifácio Mourão - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -
Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Emiano Batista - Fábio
Avelar - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Maria José Haueisen - Maria Olívia
- Maria Tereza Lara - Manha Campos - Miguel Martini - Neider Moreira
- Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - 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 Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Questão de Ordem

A Deputada Maria Olívia - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, lamento aqui, hoje, o falecimento não do Conselheiro do
Tribunal de Contas, mas do meu amigo, uma pessoa fantástica que
conheci nos anos 60, quando constituímos o MDB.

Desde então, tomei-me amiga da família Murta Lages, amiga de sua
esposa. Acompanhei o seu sofrimento e sua luta para tentar
sobreviver a uma doença complicada.

Registro, em nome de todos os colegas, o nosso sentimento. João
Bosco foi Deputado Estadual e por aqui passou. Lamentavelmente,
ele não resistiu à ultima tentativa, um transplante de pulmão. Então,
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Sr. Presidente, solicito que se registre nos anais desta Casa o
passamento do então Conselheiro do Tribunal de Contas, mas, muito
mais, do esposo e do pai exemplar que foi João Bosco Murta Lages.

Correspondência
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM N° 25112004

Belo Horizonte, 29 de junho de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, nos

termos do inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado, relação
nominal com a localização, município e área para a concessão de
terra devoluta ao cidadão, conforme processos anexos analisados
pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER.

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos
seus Nobres Pares este expediente.

Atenciosamente,
• Aécio Neves, Governador do Estado.

Processos Rurais
* - O Quadro dos Processos Rurais foi publicado na edição do "Diário
do Legislativo" de 1°.7.2004.

- A Comissão de Política Agropecuária, para os fins do art. 102,
inciso IX, alínea "e", do Regimento Interno, nos termos da Decisão
Normativa de 17/6/93.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Dos Srs. Sepúlveda Pertence e Gilmar Mendes, Ministros do
Supremo Tribunal Federal, solicitando informações relativas à Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 3.231 e à Medida Cautelar em Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 3.227, respectivamente.

Do Sr. José Paulo Cavalcanti Filho, Presidente do Conselho de
Comunicação Social do Congresso Nacional, encaminhando o livro
"Concentração da Mídia: Debates no Conselho de Comunicação
Social".

Do Sr. Carlos Rodrigo Pereira, Presidente da Câmara Municipal de
São Pedro da União, encaminhando exemplar da "Lei Orgânica
Municipal de São Pedro da União".



Do Sr. Renato César do Nascimento Santana, Presidente do DER-
MG, prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.432/2004,
do Deputado Leonardo Quintão.

Do Sr. Helvécio Miranda Magalhães, Secretário Municipal de Saúde,
em atenção ao Requerimento n° 2.925/2004, da Comissão de Saúde,
encaminhando informações sobre reuniões realizadas entre a Pasta e
o Comando do Corpo de Bombeiros.

Do Sr. Francisco das Chagas Lopes da Cunha, Secretário Substituto
de Apoio Rural e Cooperativismo, comunicando liberação de recursos
do convênio com a Prefeitura Municipal de Pedra Azul. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.

Do Cel. COR Sebastião Lucas Filho, Secretário Executivo da
Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Rio Grande,
encaminhando relatórios de atividades referentes aos meses de
janeiro e fevereiro de 2004. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

Da Sra. Edna M. Ribeiro Santiago, Presidente da Associação
Comercial e Industrial de São Lourenço, solicitando a rejeição do
Projeto de Lei n° 1.253/2003, do Deputado Gilberto Abramo. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei n° 1.253/2003.)

Da Sra. Valéria Aguiar, Secretária Executiva do Movimento Nacional
pelo Direito ao Transporte, encaminhando exemplares do Boletim
Informativo n° 3, desse órgão. (- A Comissão de Transporte.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE RESOLUÇAO N° 1.775/2004
Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art.

62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas especificadas nos termos do anexo desta resolução,

rs



observada a enumeração dos respectivos beneficiários.
Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo
* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de l'.7.2004.
Sala das Comissões, 22 de junho de 2004.
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos
do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.776/2004
Institui o Dia Estadual dos Surdos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica instituído o Dia Estadual dos Surdos, a ser

comemorado, anualmente, no dia 26 de setembro.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2004.
Comissão de Participação Popular
Justificação: O contingente de deficientes auditivos do Brasil

representa 2% das pessoas portadoras de deficiência no País, e
estas, segundo a Organização das Nações Unidas, constituem 10%
do total da população.

Esta iniciativa visa chamar a atenção da sociedade, sensibilizando-
a, e também comemorar o aumento da participação dos portadores de
deficiência auditiva no mercado de trabalho, incentivando a busca por
mais oportunidades.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho
para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.777/2004
Dá a denominação de Quadra Esportiva Prefeito Júlio Geraldo

Santos à quadra esportiva da Escola Estadual João Meio Gomide,
localizada no Município de Perdões.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominada Quadra Esportiva Prefeito Júlio Geraldo

rÁ
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Santos a quadra esportiva da Escola Estadual João Meio Gomide,
localizada no Município de Perdões.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Reuniões, 29 de junho de 2004.
Antônio Júlio
Justificação: A presente proposição visa a denominar a quadra

esportiva da Escola Estadual João Meio Gomide de Quadra Esportiva
Júlio Geraldo Santos.

Júlio Geraldo Santos é natural de Perdões, nasceu na localidade de
São Domingos, no dia 15/4/1902, sendo filho de João Mendes Rosa e
Antônia Maria da Conceição e irmão de João Geraldo Mendes,
Zulmira Mendes, Sergina Mendes Gomide, Ana Mendes e Maria
Mendes.

Aos 12 anos foi para Perdões, quando começou a trabalhar como
balconista. Morava na casa de D. Bélica, que, não só por vincuios
familiares, lhe dedicava atenção e devotava apoio, mas também por
ser merecedor.

Estudou na Escola do Professor Gomide, Externato Gomide, onde
concluiu o primário. Seu espírito empreendedor e seu dinamismo
começaram a se revelar muito cedo. Pasou a trabalhar em armazém,
a seguir tornou-se independente em seus negócios. Iniciou seu
trabalho por conta própria no comércio de fumo e na fabricação de
polvilho em um sítio de sua propriedade, nas proximidades de
Perdões

Casou-se com Modestina Faria dos Santos, natural de Arcos, com
quem teve os filhos: João Júlio dos Santos e Maria Regina dos Santos
Feldmann. Suas netas, bastante jovens, se evidenciam no campo
profissional: Renata, jornalista da Rede Globo em Brasília, e Juliana,
médica que lhe deu seu primeiro bisneto, Pedro, são filhas de Maria
Regina e Ronaldo de Oliveira Feldmann. Erica e Valéria optaram por
Administração e Economia, ambas filhas de João Júlio e Maria das
Graças Costa Santos.

Conquistou seu patrimônio graças ao esforço, ao trabalho, à
dedicação e à sabedoria. Legou a seus filhos não só bens materiais,
mas também herança cultural, transmitindo-lhes muitos ensinamentos
valiosos. Sócio de seu cunhado João Meio Gomide fundaram a firma



Júlio Geraldo dos Santos e Cia. Ltda., que se destinava ao comércio
de fumo e polvilho em todo o Estado de Minas Gerais. Construiu o
primeiro posto de gasolina - Posto Regina - à beira da Rodovia Fernão
Dias, que continua propriedade de seus herdeiros.

Ocupou o cargo de Administrador Político de Perdões, no período de
outubro a dezembro de 1947. Mesmo que tenha sido breve sua
participação oficial na administração política de Perdões, seu trabalho,
seu esforço, seu dinamismo, foram marcante. Prestou grande
contribuição para o progresso de Perdões no decorrer de sua vida.

Junto a sua esposa, D. Titina, se destacavam, conquistavam a todos
pela classe, pela fina educação, pela simpatia e pela humildade, pois
não discriminavam quem quer que fosse. No final de sua vida, sempre
ao lado da esposa, passou a residir em Sete Lagoas, na residência da
filha Maria Regina, onde ocorreu seu falecimento em 4/10/86, sendo
sepultado em Perdões.

Ilustre perdoense que merece se lembrado, considerado como
exemplo de dinamismo, dignidade e honestidade, seu nome merece
ficar registrado, gravado na memória e na história de Perdões.

Conto com o apoio dos nobres colegas parlamentares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.778/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

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

Comunitária do Bairro Belo Horizonte, com sede no Município de
Buritizeiro.

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.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Associação mencionada, entidade civil, sem fins lucrativos,
que tem por finalidade promover o desenvolvimento comunitário
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através da realização de obras e melhoramentos, com recursos
próprios ou obtidos por doações ou empréstimos; proporcionar a
melhoria do convívio entre os habitantes do local; promover atividades
econômicas, culturais e desportivas, bem como atividades
assistenciais, diretamente ou através de instituições filantrópicas;
combater a fome e a pobreza; proteger a saúde da família, da
maternidade; proteger o meio ambiente através de campanhas para
proteção e conservação do solo e das nascentes, entre outros
objetivos.

A Associação em questão funciona regularmente há mais de dois
anos e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não
percebem nenhuma remuneração pelas funções que exercem,
conforme consta em atestado.

Por ser justo, peço 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° 1.779/2004
Declara de utilidade pública o Comitê da Ação da Cidadania contra a

Fome, a Miséria e pela Vida, com sede no Município de Corinto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Comitê da Ação da

Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, com sede no
Município de Corinto.

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.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública o citado Comitê, entidade civil sem fins lucrativos, que tem por
finalidade a prática da filantropia, principalmente com relação ao
combate à fome, à miséria e pela dignidade da vida, dando ênfase ao
atendimento da população carente, especialmente crianças,
adolescentes, gestantes, idosos, alcoólatras, excepcionais e
deficientes físicos.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares à
aprovação desta proposição.

rÀ
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- 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° 1.780/2004
Revoga o art. 54 da Lei n° 11.406, de 28/1/94, e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica revogado o art. 54 da Lei n°11.406, de 28/1/94.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de junho de 2004.
lvair Nogueira
Justificação: Com o fim do apostilamento dos servidores estaduais

com direito a vencimento e vantagens dos cargos comissionados, a
partir de 29/2/2004, conforme disposto na Lei n° 14.683, de 30/7/2003,
publicada em 3117/2003, que revogou as disposições em contrário,
permaneceu, entretanto, em vigor o art. 54 da Lei n° 11.406, a seguir
transcrito:

"Art. 54 - O servidor estabilizado na remuneração de cargo em
comissão em qualquer dos Poderes do Estado cumprirá a jornada de
trabalho exigida para o exercício do cargo em cuja remuneração se
tenha estabilizado".

Ocorre que os servidores estabilizados, total ou proporcionalmente,
que retornaram a seus cargos de origem estão se sentindo
prejudicados, pois a remuneração integral, a que tinham direito
anteriormente, foi transformada, conforme o art. 1 0 da Lei n° 14.683,
de 2003, em vantagem pessoal, não estando mais incorporada ao
salário. Tal vantagem ficará defasada com o decorrer do tempo, já que
sobre ela só incidirão os aumentos gerais que forem concedidos ao
funcionalismo público, o que é pouco provável, pois os aumentos
geralmente são concedidos por categorias funcionais.

Tendo em vista tal situação, apresentamos este projeto de lei, que
submetemos à apreciação dos nobres pares, contando com a sua
aprovação.

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

rÀ'
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PROJETO DE LEI N°1.781/2004

Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos freqüentadores
de casas noturnas, e dá outras providências

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam as casas noturnas, danceterias, boates e similares

obrigadas a instalar equipamento de gravação fotográfica de
documento, a fim de identificar os freqüentadores.

§ 1° - O equipamento deve ser dotado de mecanismo que grava a
imagem do documento de identidade, registrando o nome, a foto dos
freqüentadores, o dia e a hora do acesso.

§ 20 - Não será permitida a entrada de pessoas sem a devida
apresentação de documento oficial de identidade, contendo foto.

§ 31 - Em caso de conflito nas dependências dos estabelecimentos
previstos no 'caput" deste artigo, as informações gravadas no termos
do § 1°, deverão ser preservadas, a fim de instruírem eventual
inquérito policial, administrativo ou ação judicial.

§ 40 - O uso indevido das imagens coletadas sujeitará o infrator às
penalidades administrativa, civil e criminal previstas na legislação em
vigor, bem como muita de 10.000 (dez mil) UFEMGs.

Art. 20 - As casas noturnas ficam obrigadas a manter listas contendo
o nome e a foto de freqüentadores baderneiros, que costumam
promover brigas no interior dos estabelecimentos ou na fila de
entrada.

§ 1° - As listas citadas no 'caput" deste artigo devem ser atualizadas
periodicamente e informadas às autoridades policiais.

§ 20 - As casas noturnas ficam proibidas de divulgar publicamente a
relação dos baderneiros, mas poderão trocar informações entre si
através de rede computadorizada, ou não, e manter cadastros em
bancos de dados, bem como ficam obrigadas a fornecer as
respectivas listas e dados às autoridades policiais competentes
(Delegado da Circunscrição Policial onde ocorreu o fato, Delegado
responsável pelo inquérito policial, Comandante-Geral da Polícia
Militar, Chefe da Polícia Civil ou Secretário de Estado de Defesa
Social), membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, quando
solicitados formalmente.

§ 30 - As casas noturnas poderão impedir a entrada, bem como
solicitar a retirada de baderneiros, constantes ou não no cadastro.
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§ 40 - No caso de briga ou conflito que resulte em lesão corporal,

ou prejuízo material, as casas noturnas poderão solicitar a
permanência dos envolvidos no interior do estabelecimento até a
chegada de autoridade policial.

Art. 30 - Para o fiel cumprimento do disposto nos artigos 1° e 20 , as
casas noturnas terão o prazo máximo de cento e oitenta dias a contar
da publicação desta lei.

Art. 40 - Os estabelecimentos que não cumprirem esta lei estarão
sujeitos a multa no valor de 10.000 (dez mil) UFEMGs, dobrada no
caso de reincidência.

Art. 50 - Identificada a presença de baderneiros constantes nas listas
dentro das dependências das casas noturnas, os proprietários
poderão solicitar a presença de torça policial para retirada dos
mesmos, devendo a solicitação ser atendida prontamente pelos
policiais.

Art. 60 - As casas noturnas, bem como a seus freqüentadores, fica
assegurado o direito à indenização, nos termos da lei civil, a ser
arcada pelos baderneiros ou seus responsáveis legais, pelos prejuízos
materiais e danos físicos causados.

Art. 70 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, junho de 2004.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto tem por finalidade aperfeiçoar os

mecanismos de controle e identificação dos baderneiros, que têm
deixado um rastro de violência em casas noturnas. Alguns
estabelecimentos já dispõem de listas com os nomes dos
responsáveis por brigas e tumultos. No entanto, o controle ainda é
feito pelo método manual, sujeito a falhas e incorreções.

A gravação digital dos documentos de identidade contribui para a
elaboração de um cadastro único dos chamados "pitboys", que assim
ficarão impedidos de entrar nas boates. Da mesma forma, a medida
servirá para eliminar a certeza da impunidade que encoraja os
arruaceiros. Muitos nem chegam a ser identificados durante o tumulto
e deixam as boates pela poda da frente, livres para cometer novas
atrocidades.

A violência nas casas noturnas precisa ser reprimida e punida com
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rigor. Não custa reafirmar que as quadrilhas de brigões são um caso
de policia. Mas a prevenção também é fundamental para diminuir os
casos de pancadaria e lesões corporais. Com a identificação
obrigatória dos freqüentadores, certamente os estabelecimentos
poderão funcionar com mais segurança.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.782/2004
Dispõe sobre a comunicação de roubo, furto ou extravio de

documentos pessoais à Junta Comercial.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Toda ocorrência de roubo, furto ou extravio de documentos

pessoais no Estado de Minas Gerais será comunicada, no prazo de
vinte e quatro horas da lavratura do boletim, à Junta Comercial do
Estado (Registro Público de Empresas Mercantis).

§ 1 1 - A comunicação será acompanhada de cópia do boletim de
ocorrência e deverá conter:

- nome completo da vítima;
II - órgão expedidor;
III - número e tipo de documento.
§ 20 - Cabe à autoridade policial que lavrar o boletim encaminhar a

comunicação de que trata o "caput" deste artigo.
Art. 21 - A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais manterá um

cadastro atualizado com informações sobre documentos pessoais
roubados, furtados ou extraviados.

§ 1 0 - O cadastro só será acessível aos funcionários autorizados ou
mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público.

§ 20 - Caso seja verificada a utilização de cópias de documentos
pessoais roubados, furtados ou extraviados, a Junta Comercial
comunicará, no prazo de vinte e quatro horas, à autoridade policial
mencionada no § 2° do art. 1°, a fim de fornecer maiores elementos
para a investigação.

§ 30 - No caso de documento roubado, furtado ou extraviado em
outro Estado da Federação, a inclusão no cadastro será feita de ofício

rs
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ou mediante requerimento do interessado.
Art. 30 - Os pedidos de constituição ou alteração de empresários,

sujeitos ao Registro Público de Empresas Mercantis, serão
indeferidos, caso um dos sócios conste no cadastro previsto no art. 20,
salvo se, por meio de outros documentos, comprovar ser o
interessado.

Art. 40 - o descumprimento dos dispositivos da presente lei sujeitará
os infratores à imposição de multa no valor de 50 (cinqüenta)
UFEMGS, sem prejuízo das penalidades civis, penais e
administrativas cabíveis.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2004.
Padre João
Justificação: Atualmente, quando um documento é roubado ou

perdido, o cidadão se encaminha até uma delegacia de polícia para
fazer o boletim de ocorrência; entretanto, só esse procedimento não
impede a ação de bandidos que utilizam esses documentos para
aplicar diversos golpes como, por exemplo: habilitar telefones
celulares, abrir contas bancárias, contrair empréstimos e até abrir
empresas, pois não existem dados referentes a esses documentos na
Junta Comercial, o que impediria a sua utilização.

Assim, a vítima acaba se tornando sócia de empresas que
desconhece e que normalmente são usadas para fins ilícitos,
prejudicando também a terceiros. Portanto, a vítima é lesada duas
vezes, e as conseqüências são danosas. Quando o cidadão menos
espera, é surpreendido por ações judiciais que lhe causam grandes
transtornos.

Em Belo Horizonte, conforme matéria publicada recentemente pelo
jornal "Estado de Minas", 20% das queixas feitas anualmente na
Delegacia de Falsificações e Defraudações se referem a esse tipo de
crime, e a polícia afirma não ter como prevenir a ação de bandidos.

O que pretendemos é buscar evitar esse tipo de delito, que se
acentua a cada dia, pois os tipos de fraudes estão ficando cada vez
mais sofisticados.

Conforme o art. 24, III, da Constituição Federal, cabe aos Estados
legislar concorrentemente a respeito de juntas comerciais. Além disso,
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por ser matéria que envolve questão ligada à segurança pública,
isso também é atribuição do Estado.

Por todos os motivos arrolados, pedimos o apoio dos nobres
parlamentares à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.78312004
Declara de utilidade pública o Departamento de Assistência Social

João de Freitas, com sede no Município de Ubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Departamento de

Assistência Social João de Freitas, com sede no Município de Ubá.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de junho de 2004.
Sebastião Helvécio
Justificação: Fundada em 10/5/67, o Departamento de Assistência

Social João de Freitas é uma associação civil, espírita, de caráter
assistencial, beneficiente e sem fins lucrativos que tem como
finalidade prestar assistência às pessoas carentes do Município de
Ubá, possuindo quatro unidades de trabalho: Creche lrthes
Therezinha: atendimento à criança de 3 meses a 6 anos, em regime
de semi-internato; Centro Educacional Germano Leite: atendimento à
criança de 7 a 16 anos, em regime de semi-internato, com reforço
escolar e ensino profissionalizante; Lar João de Freitas: alberga
senhoras idosas e carentes em regime de internato; Assistência aos
Necessitados Claudionor Procópio de Sá: assistência às famílias
carentes, com doação de cesta básica e orientação com objetivo de
melhorar sua qualidade de vida.

A entidade vem prestando enorme serviço à comunidade carente do
Município de Ubá e apresenta todos os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência
dos nobres colegas ao título declaratório proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 1.784/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de

Muzambinho, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial

e Industrial de Muzambinho, 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, 16 de junho de 2004.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: A Associação Comercial e Industrial de Muzambinho,

com sede nesse município, é entidade civil sem fins econômicos que
congrega comerciantes, industriais e produtores.

Tem por finalidade intervir, orientar e defender os interesses e
aspirações dos associados. Busca incentivar a união e a solidariedade
dos associados e promover estudos e pesquisas de interesses
comuns e atividades de recreação e lazer.

A documentação apresentada está em consonância com a Lei n°
12.972, de 27/7/98, que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública.

Assim, espero o costumeiro apoio de meus pares para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.785/2004
(Ex-Projeto de Lei n° 181/2003)

Institui o Programa Estadual de Educação Ambiental e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Programa Estadual de Educação Ambiental,

com o objetivo de promover ações que visem à formação da
consciência ecológica dos estudantes da rede pública estadual.

Art. 20 - Compete ao Poder Executivo, na execução e coordenação
do Programa, desenvolver atividade extraclasse, compreendendo a
realização de palestras destinadas à formação da consciência
ecológica do educando, a coordenação de atividades práticas de



16
plantio de árvores, a preservação das matas ciliares e nascentes
dos rios, a coleta seletiva dos resíduos sólidos, bem como promover a
educação ambiental, com ênfase na importância da preservação das
florestas e da biodiversidade.

§ 1° - O Poder Executivo promoverá a participação de entidades não
governamentais de proteção ao meio ambiente na realização das
atividades de que trata o Programa.

§ 20 - A participação no programa de que trata esta lei fica restrita a
entidade cadastrada na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável e aos demais órgãos envolvidos na
questão ambiental do Estado.

Art. 30 - As unidades escolares estabelecerão, no seu plano anual de
trabalho, número de horas suficientes para a aplicação do programa
de que trata esta lei, planejando, preferencialmente, a realização das
atividades para a semana em que se comemora o Dia Mundial do
Meio Ambiente, ou seja, 5 de junho.

Art. 40 - A entidade interessada em participar do programa de que
trata esta lei formalizará termo de cooperação com as escolas
estaduais, ouvidos os seus colegiados, não implicando ônus para o
poder público.

Art. 50 - A entidade que participar do programa de que trata esta lei
poderá divulgar, para fins promocionais e publicitários, as ações
praticadas em benefício da escola com a qual celebrar termo de
cooperação.

Parágrafo único - Constará no termo de cooperação a forma e os
meios a serem utilizados para a divulgação das ações praticadas pela
entidade.

Art. 60 - Cumpridas as atividades estabelecidas no termo de
cooperação de que trata o art. 30 desta lei, a entidade remeterá à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e aos seus órgãos afins relatório das atividades
desenvolvidas.

Art. 7° - A Secretaria de Estado da Educação encaminhará às
unidades estaduais de ensino, no início de cada ano letivo, o tema a
ser trabalhado pelas entidades não governamentais que se
dispuserem a participar do programa de que trata esta lei.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de junho de 2004.
Weliton Prado
Justificação: A questão ambiental tem sido tema de discussão em

todo o mundo, pois a preservação da vida está diretamente ligada à
preservação da biodiversidade.

O objetivo do programa de que trata este projeto de lei é o de
aproveitar o grande potencial humano disponível em Minas Gerais.
Inúmeras entidades não governamentais se dedicam à questão
ambiental, em um trabalho voluntário que necessita ser mais
valorizado. Sabemos da deficiência de que padece o nosso estudante
no que diz respeito à formação da consciência ecológica. Nossos rios
são poluídos diariamente, nossa cultura ainda não se desenvolveu no
sentido de que o lixo deve ser recolhido de maneira seletiva, inúmeras
árvores são destruídas gratuitamente por ações de vandalismo, e tudo
isso é reflexo de uma educação que não prima pela formação da
consciência ecológica.

Convém ressaltar que já está mais do que provado que o poder
público não tem condições de realizar todas as atividades de interesse
coletivo sem a participação popular. Conquanto haja críticas à atuação
de entidades não governamentais, não há como negar que a
participação delas é de suma importância no trabalho de resgate e
consolidação de nossa cultura e na formação de novos valores.
Ademais, os ambientalistas têm grande capacidade de mobilização
popular, pois trabalham com o sentimento das pessoas e influenciam
de forma positiva na formação crítica dos nossos jovens.

Possibilitando a cooperação de entidades não governamentais, por
meio das escolas públicas, estaremos tornando a educação mais
pragmática e, certamente, aumentando as possibilidades de êxito,
haja vista que o trabalho da forma proposta no programa em tela
permitirá, mediante atividade extraclasse, maior integração entre o
jovem estudante e a comunidade onde vive.

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres
pares à aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Miguel Martini. Anexe-se ao Projeto de Lei n°410/2003, nos
termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.

rÀ
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PROJETO DE LEI N° 1.786/2004

(Ex-Projeto de Lei n° 14/2003)
Assegurada a gratuidade nos transportes coletivos urbanos

intermunicipais no território do Estado de Minas Gerais aos alunos
uniformizados do ensino fundamental, médio e superior das redes
públicas municipal, estadual e federal, portadores de Carteira de
Identidade Estudantil.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Aos alunos uniformizados do ensino fundamental, médio e

superior da rede pública municipal, estadual e federal, portadores de
Carteira de Identidade Estudantil, é assegurada a gratuidade nos
transportes coletivos urbanos intermunicipais no território do Estado
de Minas Gerais.

§ 1° - A Carteira de Identidade Estudantil será fornecida pelas
Associações Estudantis, ou ainda, pela sua Unidade Escolar.

Art. 20 - Para efeito desta lei, consideram-se transportes coletivos
urbanos intermunicipais: metrô e ônibus de linhas intermunicipais, do
tipo urbano, com duas portas e roleta.

Art. 30 - Constitui fonte de custeio para fazer frente à gratuidade de
que trata esta lei, 10% (dez por cento) do lucro obtido da
comercialização do vale-transporte.

Art. 40 - O não-atendimento ao previsto nesta lei obriga o infrator ao
pagamento de multa de 100 (cem) à 1000 (mil) vezes o valor da
passagem.

Parágrafo único - A multa será cobrada após processo
administrativo, podendo ser dobrada em caso de reincidência e de
rescisão contratual com o poder público.

Art. 60 - O texto desta lei será afixado, em sua íntegra, na entrada
dos meios de transportes citados no artigo 20 .

Art. 70 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 29 de junho de 2004.
Weliton Prado
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo diminuir a evasão

escolar e a repetência. Além disso, permite melhorias significativas no
orçamento familiar, fazendo com que sobrem mais recursos para
alimentação, vestuário, saúde, lazer e cultura.

rCkA
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Na certeza de que este projeto vem tratar de uma questão muito

séria, é que pleiteamos o apoio de todos os Deputados desta Casa
Legislativa para sua aprovação imediata.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelos
Deputados Weliton Prado e George Hilton. Anexe-se ao Projeto de Lei
n° 1.096/2003, nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.787/2004
(Ex-Projeto de Lei n° 186/2003)

Disciplina a aplicação de recursos previstos em programas e fundos
destinados a assistir populações carentes, a combater a miséria e a
fome e a resgatar a cidadania no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os recursos alocados nos programas e fundos públicos

destinados a atenuar distorções na distribuição da riqueza pessoal e
espacial, a combater a miséria e a fome, a assistir populações que
estejam expostas a níveis salariais os mais baixos e ao desemprego,
a melhorar a qualidade de vida de populações que vivem em situação
de carência material e precária situação familiar e social serão
aplicados prioritariamente nos municípios que registram índice de
Desenvolvimento Humano - IDH - até 0,5 (zero vírgula cinco).

Art. 20 - O disposto no artigo anterior aplica-se, especialmente, ao
programa instituído pelo Decreto n°40.237, de 23 de março de 1999 -
Programa Bolsa-Família -, ao Fundo para a Infância e a Adolescência,
criado pela Lei n° 11.397, de 7 de janeiro de 1994, e aos oriundos das
políticas, dos programas e das ações propostas pelo Conselho de
Segurança Alimentar de Minas Gerais, conforme dispõe o Decreto n°
40.324, de 23 de março de 1999.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de junho de 2004.
Weliton Prado
Justificação: O combate à miséria é uma preocupação dos

brasileiros e um compromisso de campanha do Governador Itamar
Franco. O Estado desenvolve ações neste sentido por meio de
projetos, programas e fundos. O projeto de lei objetiva disciplinar a
aplicação de recursos previstos em programas e fundos destinados a
assistir populações carentes, a combater a miséria e a fome e a
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resgatar a cidadania no Estado de Minas Gerais, adotando o índice
de Desenvolvimento Humano - IDH - como parâmetro para a alocação
de recursos, sempre insuficientes diante das necessidades sociais e
que precisam ser bem aplicados.

Há tempos, o IDH constitui o índice de aferição do desenvolvimento
de países e regiões. E mundialmente aceito e amplamente utilizado
pela Organização das Nações Unidas - ONU. Trata-se de um índice
sintético elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - Pnud - para medir o progresso humano. E
composto por indicadores de três áreas: saúde, educação e renda. A
saúde é medida pela esperança de vida ao nascer, em anos. A
educação é medida por dois indicadores: a taxa de alfabetização da
população de 15 anos de idade ou mais e o número de matrículas no
ensino de 1°, 20 e 31 graus, dividido pela população em idade escolar.
A renda é medida pelo Produto Interno Bruto - PIB - "per capita", em
dólares, ajustado pelo poder de compra em cada país.

O IDH varia de O a 1. Quanto mais próximo de um, maior o grau de
desenvolvimento. Menor que 0,5 é considerado baixo; entre 0,5 e 0,8,
é médio; acima de 0,8, alto. Minas possui 195 cidades com índice até
0,5, e elas não se encontram somente no vale do Jequitinhonha. São
João do Paraíso, no Norte do Estado, apresenta IDH de 0,363,
comparável a países como Mauritânia ou Costa do Marfim. Já
Conceição da Barra de Minas e Santana do Manhuaçu registram IDH
igual a 0,5. Assim, a adoção do índice tem a vantagem de não excluir
nenhuma localidade carente, independentemente da região em que se
situe e, ao mesmo tempo, beneficia a região que agrega maior
número de municípios pobres.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 99/2003,
nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 3.06912004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja

formulado pedido de informações ao Secretário de Desenvolvimento
Econômico sobre a situação atual da Construção do Porto Seco no
Município de Montes Claros (- A Mesa da Assembléia.)

rÀ



21

N° 3.07012004, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
inserido nos anais da Casa voto de congratulações com o Município
de Montes Claros pelos 147 anos de sua emancipação. (- Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria
Resende. Anexe-se ao Requerimento n° 3.054/2004, nos termos da §
20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 3.071/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
inserido nos anais da Casa voto de congratulações com a Associação
dos Lojistas e Representantes de Móveis de Minas Gerais pelo 100
aniversário de sua fundação. (- A Comissão de Turismo.)
.N° 3.072/2004, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja

inserido nos anais da Casa voto de aplauso ao Comando-Geral da
PMMG pelos 229 anos de criação dessa corporação. (- Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Anexe-se ao Requerimento n° 3.014/2004, nos termos
do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 3.073/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Procurador de Justiça responsável pelo CAO da
Criança e do Adolescente com vista a que se tomem as providências
cabíveis quanto à situação do Orfanato Jesus de Nazaré, objeto de
denúncias recebidas pela referida Comissão.

N° 3.074/2004, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja
solicitada ao Secretário da Defesa Social, ao Subsecretário de
Administração Penitenciária e ao Chefe da Polícia Civil a transferência
dos presos condenados ao CERESP de Juiz de Fora para a nova
penitenciária local.

N° 3.075/2004, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando seja
solicitada ao Presidente do Supremo Tribunal Federal a preservação
das prerrogativas investigatórias do Ministério Público.

N° 3.076/2004, da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário do Turismo com vistas
à reativação do Conselho Consultivo da Estrada Real.

N° 3.077/2004, da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário do Turismo com vistas
a que sejam incluídos os municípios do Alto, do Médio e do Baixo
Jequitinhonha no Programa Estrada Real.

N° 3.07812004, da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio,
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solicitando seja formulado apelo ao Secretário do Turismo para que
interceda junto à Empresa de Transportes Aéreos Regionais - TOTAL
- com vistas à criação de uma nova rota ligando Belo Horizonte a São
Paulo, com escala em Divinópolis. -

REPRESENTAÇÃO N° 15/2004
Excelentíssimo Sr. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Presidente da

Comissão de Ética da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

DOMINGOS SAVIO, brasileiro, casado, médico veterinário,
exercendo mandato parlamentar de Deputado Estadual, domiciliado à
Rua Rodrigues Caldas, n° 30, Conjunto 221, Bairro Santo Agostinho,
Belo Horizonte, MG, CEP: 30.190-921, vem respeitosamente à
Presença de V. Exa., nos termos regimentais, oferecer Representação
em face de Paulo Cesar de Freitas, brasileiro, casado, empresário, ora
exercendo mandato parlamentar de Deputado Estadual, domiciliado à
Rua Rodrigues Caldas, n° 30, Andar SE - Conjunto 1, Bairro Santo
Agostinho, Belo Horizonte, MG, CEP: 30.190-921, pelos seguintes
fatos e fundamentos.

No último dia 22 de junho do corrente ano, na 46' Reunião Ordinária
da 2 Sessão Legislativa da 15 a Legislatura da Assembléia Legislativa,
o Sr. Paulo Cesar ocupou a tribuna da Assembléia Legislativa e fez
várias acusações contra o Deputado Domingos Sávio, acusações
essas infantis, levianas, mentirosas e irresponsáveis.

Este Deputado, requerente, as ouviu atento e resignado diante de
tamanho descalabro por parte do representado, que, ao final de seu
pronunciamento, em tom de ameaça, disse que possui fitas que
contêm denúncias graves contra este Deputado. O Deputado
Domingos Sávio, em seu pronunciamento, solicitou que a Ouvidoria
desta Casa fizesse uma busca imediata das fitas junto ao Deputado
Paulo Cesar, sendo que é um absurdo um Deputado Estadual ir até a
Tribuna da Assembléia Legislativa para dizer que possui fitas
contendo denúncias graves, mas que não as mostrará. Isso
demonstra a sua índole e que, para ele, coisas graves são
escondidas, abafadas, mas, para este Deputado, não.

O Deputado Domingos Sávio apresentou requerimento nesta Casa
solicitando o levantamento de dossiê por ele entregue quando era
Vereador em Divinópolis, em que foi apurado e comprovado que o
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então Governador Newton Cardoso, em 1988, destinou recursos
expressivos, sob a forma de convênios, para uma entidade filantrópica
daquela cidade. Como tais recursos não chegaram à entidade, seus
representantes foram à Câmara Municipal de Divinópolis em 1994,
época em que este Deputado era Vereador, e requereram que o caso
fosse apurado, tendo em vista que era cobrada prestação de contas
de dinheiro que não receberam.

Após a apuração dos fatos, e para surpresa dos Vereadores, foram
encontradas cópias dos cheques destinados à entidade filantrópica,
para que pudesse comprar cobertor, material e alimento para famílias
carentes, etc. O dinheiro foi parar na conta do Sr. Galileu Teixeira
Machado, candidato do PMDB à Prefeitura Municipal de Divinópolis,
ligado ao ex-Governador Newton Cardoso e na conta bancária do
então candidato à Prefeitura de Nova Serrana, Sr. Paulo Cesar de
Freitas, entre outras. Ora, Excelência, houve um locupletamento ilícito
do Sr. Paulo Cesar, ao pegar dinheiro público e depositar na sua
própria conta. Um cheque da Casa Civil, nominal a uma entidade
pública, foi parar na sua conta bancária.

A época, este Deputado entregou uma denúncia ao Ministério
Público, ao então Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
José Ferraz e à Procuradoria-Geral do Estado, hoje Advocacia-Geral;
cumprindo com seu dever de Vereador, porque aquele relatório fora
aprovado pela quase unanimidade dos membros da Câmara Municipal
de Divinópolis. O Ministério Público, embora de forma lenta, quase
letárgica, deu prosseguimento. Recentemente, foi noticiado que o
Ministério Público havia apresentado uma queixa-crime e que um Juiz
do Tribunal Superior Eleitoral havia acatado a denúncia contra o então
Governador Newton Cardoso. Este Deputado, ora Representante,
falou que a denúncia deveria ser acatada não só contra o ex-
Governador, responsável, naturalmente, pelos erários públicos, mas
também contra aqueles que se beneficiaram desse dinheiro para fazer
campanha ou para se enriquecerem de forma ilícita com o dinheiro
público. Isso incomodou profundamente o Deputado Paulo Cesar, que
também se incomoda com dezenas de processos que contra ele
foram ajuizados, por denúncias de corrupção, de utilização de notas
frias e de superfaturamento, já acionadas pelo Ministério Público na
cidade de Nova Serrana, sendo que alguns deles estão em tramitação
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perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, conforme
documentos anexos.

Este Deputado ouviu dizer que, em Divinópolis, o Sr. Paulo Cesar
estaria, juntamente com o Prefeito Galileu, produzindo algum tipo de
fita, encomendando depoimentos que acusariam este Deputado,
objetivando intimidar-me na tribuna desta Casa. Companheiros me
diziam que se ouviam nos corredores da Câmara de Divinópolis
conversas de que iriam ser produzidas fitas com depoimentos de
pessoas que faziam denúncias contra minha vida pessoal e minha
família, tentando forjar calúnias que pudessem intimidar-me. Minha
resposta a isso é a exigência de que a Ouvidoria desta Casa solicite
do indigitado parlamentar que tenha mais responsabilidade com o que
fala e o que faz, que se lembre dos compromissos que assumiu
quando jurou respeito à Constituição e à ordem deste País. Não pode
vir aqui dizer que há acusações e denúncias graves e que irá
engavetá-las. Que assuma a responsabilidade sobre as denúncias
que faz, como este parlamentar assume as que faz contra ele e contra
aqueles que querem locupletar-se com dinheiro público.

Se há entre nós um Deputado que pega dinheiro público e deposita
na sua conta bancária, que faz superfaturamento de nota fiscal da
Prefeitura, que se utiliza de notas frias para justificar convênios que
celebrou com órgãos estaduais ou federais, não podemos aceitar, sob
pena de macular o nome desta Assembléia Legislativa, uma das mais
conceituadas de nosso País, tendo esta Casa a obrigação de apurar e
investigar os seus membros, embora isso possa incomodar aqueles
que não tem compromisso com o bem público.

Assim, independentemente das medidas judiciais e extrajudiciais já
adotadas ou por adotar, é que venho solicitar a Vossa Excelência a
implementação das providências necessárias à instauração do devido
procedimento, visando à apuração das denúncias que pairam sobre o
Deputado Paulo Cesar, conforme anteriormente mencionado.

Requer mais,, que o citado Deputado apresente ao Presidente da
Comissão de Etica da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais as fitas que diz estarem em seu poder e que prove as
denúncias feitas contra a pessoa do Deputado Domingos Sávio. Caso
não apresente as fitas, que essa Comissão, usando os meios cabíveis
e permitidos, proceda a busca e apreensão das referidas fitas para
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que sejam por ela apreciadas.

Solicita que seja dado ao requerente o direito de conhecer o
conteúdo das acusações "caso existam" nas "supostas fitas" para
exercer seu legítimo direito de defesa, antes de qualquer divulgação
ou veredicto.

Ainda, que essa Comissão solicite à Câmara Municipal de
Divinópolis, em caráter de urgência, cópia do relatório da CPI DA
FAMBACORD.

Sala das Comissões, .... junho de 2004.
Domingos Sávio
- A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar.

REQUERIMENTOS
Da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando seja autorizada

a impressão de 5 mil exemplares do Manual do Consumidor. (- A
Mesa da Assembléia.)

Da Comissão Especial dos Aeroportos, solicitando sejam tomadas
providências com vistas a que seja executada obra de asfaltamento
da estrada que liga os Municípios de Maravilhas a Santa Luzia. (- À
Mesa da Assembléia.)

Da Comissão Especial da Silvicultura, solicitando seja prorrogado
por 30 dias o prazo de funcionamento dessa Comissão.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Doutor Viana (4), Gilberto Abramo, Adelmo Carneiro Leão, Leonardo
Moreira (11) e Fábio Avelar.

Proposição não Recebida
- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173, c/c o inciso 1 do art.

284, do Regimento Interno, deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja consignada nos anais
desta Casa manifestação de aplauso ao Secretário da Cultura pelo
transcurso do 500 aniversário de fundação da Biblioteca Pública
Estadual Luiz de Bessa. (- Proposição não recebida, nos termos do
art. 173, IV, c/c o art. 284, 1, do Regimento Interno.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Política Agropecuária, do Trabalho, de Transporte (2), de Turismo,
de Assuntos Municipais, de Segurança Pública, de Educação e de
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Saúde e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Simões.
• Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente em exercício,

companheiro Deputado Adelmo Carneiro Leão, Deputadas,
Deputados, público nas galerias, telespectadores da TV Assembléia,
ocupo esta tribuna para reiterar algumas afirmações e denúncias que
tenho feito contra o Governo do Estado. Infelizmente a imprensa local,
estadual, nunca deu valor ao estado de gravidade por que passa hoje
o Governo do Estado, tendo à frente o Governador Aécio Neves, do
PSDB.

Para a nossa alegria, parte do que denunciamos está na revista
"Época" desta semana, na pág. 42. A reportagem "Inconfidência
Mineira" ainda está quentinha nas bancas e mostra para o Brasil como
um Governador pode usar de subterfúgio para privatizar o Estado e
pô-lo nas mãos de meia dúzia de empresários.

Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, pasmem! Hoje esses
empresários têm acesso a tudo o que ocorre no Estado com muito
mais liberdade, legitimidade e facilidade que qualquer Deputado,
funcionário ou Secretário de outras secretarias. Eles estão na
Secretaria de Planejamento, que possui a incumbência, conforme dito
no início, por meio do choque de gestão, de conceber o Estado,
analisando as metas que desejamos alcançar e a maneira de
administrá-lo e de cobrar os tributos. Hoje quem faz isso é a empresa
privada INDO. O Governo do Estado contratou essa empresa dizendo
que não havia necessidade de realizar licitação, porque não
desembolsaria nada para contratá-la. Quem paga ao INDO? A
Fundação Brava, com sede nos EUA. Ela faz isso para que o Estado
seja mais eficiente. Iniciativa privada fazendo isso para o Estado de
Minas! Por que isso ocorre? Que interesse há por trás disso?

No seu "site", a INDG mostra o retrato do Exmo. Sr. Aécio Neves,
Governador do Estado, falando sobre a sua contratação. Há uma
omissão por parte dele. Esse é um costume deste Governo, que
nunca fala a verdade para a sociedade, promovendo propagandas
enganosas que presenciamos a todo instante. Ele mostra o INDO
como uma empresa que fornece assessoria à Gerdau, à Sadia e à
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Votorantim, entre outras que são grandes contribuintes do Estado.
No "site", ele não cita quem paga ao INDG, nem os nomes de seus
Conselheiros, apenas diz para quem essa fundação trabalha. Quem
são esses Conselheiros que atualmente se encontram no núcleo do
Governo, ou seja, na Secretaria de Planejamento? O Conselho
Administrativo Superior é formado pelas empresas Belgo-Mineira,
Gerdau S.A., ACESITA, BRASMA, ULTRAGÁS, USIMINAS e Sadia.
Aliás, diga-se de passagem, a Gerdau S.A. foi a maior empresa que
contribuiu com a campanha do Governador Aécio Neves. No
Conselho Curador, entre outras empresas, estão a Companhia de
Fiação e Tecido Cedro Cachoeira, a Cultura Inglesa, a ULTRAGAS e
a AMBEV. Os senhores podem perguntar que problema há nisso, pois
esses Conselheiros são pessoas boas e altruístas, que desejam o
bem do Estado.

Isso seria até fácil de pensar se o Governador, no saque da INDG,
não mentisse e se nos deixasse falar a verdade, pois existe um
acordo de confidencial idade, assinado pelo Governador Aécio Neves,
que diz: "No decorrer dos relacionamentos estabelecidos a partir da
assinatura desse acordo, qualquer das partes poderá ter acesso a
informações privilegiadas e confidenciais da outra, incluindo - mas não
se limitando - informações relativas a descobertas, idéias, conceitos,
'know-how', técnicas, 'designs', especificações, modelos, programas
de computador, planos de 'marketing', planos de venda, planos de
produção, nomes de clientes, dados econômicos, dados financeiros,
direitos protegidos por propriedade intelectual, propriedade industrial -
inclusive marcas e patentes - e direitos autorais exclusivos da parte
reveladora". Só não permite que um durma com a mulher do outro.
Acabou o sigilo, acabou o segredo de Estado. Justamente para as
empresas que são os maiores contribuintes do Estado. E o choque de
gestão feito por essa empresa, que tem tanta promiscuidade. Isso é
uma brincadeira.

A revista "Época" publica pareceres de tributaristas renomados
sobre o crime que está sendo praticado pelo nosso Governador. A
conseqüência desse choque de gestão é que ninguém paga ICMS,
apenas nós, por meio das contas de energia elétrica - 19,41% do
faturamento - e de telefone - 14,31%. A indústria paga 2,34%; a
construção civil paga 1,13%; a siderurgia paga 2,54%. Sem falar nas
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negociações de crédito tributário, facilitado por projeto de lei enviado
pelo Governador e aprovado por esta Casa. A Belgo Arames, que, em
janeiro de 2003, tinha crédito tributário de R$4.200.000,00, em abril de
2004, passou para R$25.300.000,00; a ACESITA, em janeiro de 2003,
tinha R$2.900.000,00 e passou para R$12.000.000,00, em 2004; A
Gerdau, de R$9.000.000,00 de crédito tributário em 2003, passou
para R$43.000.000,00 em 2004. Isso não é um choque de gestão,
mas de gestação. Estão se reproduzindo créditos para empresas que
bancam essa excrescência, empresas de iniciativa privada que estão
dentro do núcleo do Governo.

Tenho denunciado isso pela TV Assembléia, pois é o único veículo
de comunicação democrático, o resto está lacrado pelo Governador.
Quero ver a explicação, porque essa revista é de circulação nacional.
A reportagem foi benevolente, mas, se fosse em um pais sério,
cabeças iriam rolar. Estão assaltando o ICMS, principal tributo do
Governo do Estado.

Não pode investir na saúde, porque não tem dinheiro. Dessa forma,
não pode tê-lo, não tem jeito. Possui eficiência para cobrar tributo dos
pequenos, mas não para cobrá-lo dos grandes. Pelo contrário, põe
uma empresa privada para favorecer os grandes. Dessa maneira, não
sobram recursos para a saúde, educação, segurança e os salários
dos servidores, dos quais tenho dó. Agora, a política econômica
baseia-se no ICMS. Se essa farra, essa balbúrdia continuar, daqui a
pouco teremos de vender patrimônio para pagar a grandes empresas
os créditos tributários constituídos com cobertura e benevolência da
Secretaria da Fazenda, como aconteceu com o escândalo das notas
fiscais, que ficou estampado por todos os cantos. Todo o mundo
conhece o esquema e sabe como ele funciona.

Fiquei bobo. Mostrou-se, em uma audiência pública, da qual
participou a Secretaria da Fazenda, que uma das empresas
fantasmas, entre as milhares constituídas para assaltar os cofres
públicos, estava a Ferrum. Estavam presentes dois funcionários da
Fazenda - Gilberto Ramos e Pedro Meneguetti -, responsáveis pelo
setor de siderurgia ao longo desses anos. A Ferrum está aqui,
estampada nos jornais. Há oito anos não funciona esse campo, em
uma cidade pequena como Bocaiúva. Se fosse uma cidade grande,
poderia passar despercebido.
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Os próprios funcionários citados e o Promotor disseram que foram

lá, "in loco", e constataram que há oito anos essa empresa não
funciona. Perguntei ao Gilberto: "Vocês têm controle das datas em
que permitiram a confecção de notas fiscais?". Ele me respondeu:
"Deputado, não tive tempo de verificar". E uma brincadeira! Ele, que,
durante esses anos, foi um dos responsáveis pelo setor, esteve lá e
disse que não teve tempo. Diante disso, falei: "Eu, que não sou da
Receita, posso informar-lhe". Foi dada autorização para a confecção
de notas fiscais nos dias 11 e 20/6/2002 e no dia 7/5/2003.

Quer dizer, o Estado, a Secretaria é omissa. Temos de cobrar deste
Governo. Não podemos aceitar ficar calados diante dessa situação.
Hoje vamos pedir uma audiência para que essas autoridades venham
prestar-nos essas informações. Não podemos continuar de braços
cruzados, sob pena de este Poder perder o sentido, a razão de ser.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Agradeço-lhe.
Não posso entrar em debate com V. Exa. a respeito desse assunto
porque, confesso, não o conheço. Não tive oportunidade de ler a
revista "Época", não ouvi suas denúncias pregressas; todavia, afianço-
lhe que acredito no Governador Aécio Neves. Trata-se de um político
competente, honesto, por quem ponho minha mão no fogo. Ele está
colocando ordem no Estado de Minas Gerais. Não acredito, Deputado
Chico Simões, no Waldomiro Diniz nem nos vampiros dos
hemoderivados, mas acredito no Governador Aécio Neves.

Vou inteirar-me dos assuntos que V. Exa. traz como denúncia,
porque, reafirmo, acredito na integridade, na honestidade do
Governador Aécio Neves e, sobretudo, na sua capacidade
administrativa, o que já demonstrou para todo o Estado, visto que está
pondo ordem em Minas Gerais.

O Deputado Chico Simões* - Deputado Sebastião Navarro Vieira,
em um ponto concordo com V. Exa. Não acredito no Waldomiro Diniz
nem no Aécio Neves. Não sou obrigado a acreditar em uma pessoa só
porque ela está do meu lado; todavia, acredito em mim, pois tenho a
certeza do que estou dizendo, como acredito em V. Exa. Entendo que
V. Exa. está sendo muito benevolente, está esquecendo-se da lógica,
lançando mão de um amparo meramente partidário. Isso é lastimável,
pois o conheço.

Vou dizer-lhe por que não acredito nos dois. 0 escândalo das notas
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fiscais constitui um verdadeiro assalto - isso V. Exa. deve ter lido no
jornal. Se não o leu, vai ter oportunidade de fazê-lo.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Não tive
oportunidade. Vou inteirar-me do assunto. As pessoas, ao longo de
sua vida, demonstram se são competentes e honestas. O Governador
Aécio Neves tem demonstrado sua competência e honestidade.

O Deputado Chico Simões* - Então, se o Governador é honesto -
quero acreditar nisso -, ele está sendo passado para trás, é bobo;
logo, precisa ficar mais esperto.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Espertos são o
José Dirceu e o Lula, Deputado Chico Simões. V. Exa. não pode falar
assim.

O Deputado Chico Simões* - Vou repetir a V. Exa., alto e bom som,
para que todos os que estão nos vendo possam ouvir: não posso
aceitar que se justifique um erro com outro. Se existem erros, sou
contra eles. Está na hora de se tomar um caminho, uma direção, para
respeitar o eleitor. Não podemos ficar restritos a esta discussão:
Fulano é meu filho, não tem defeito. E lógico que tem. Por que não
teria? Se existem dois lados errados, sou contra os dois. Se Aécio é
tão honesto, e quero acreditar que sim, direi que é bobo, está sendo
passado para trás, porque, no dia 8/6/2004, com essa confusão de
notas frias, que mostra a total inoperância da Secretaria, ou porque
não tem autoridade ou porque não tem lei para fazer com que as
coisas ocorram de forma mais eficiente, ele mandou a esta Casa, por
meio de uma mensagem, uma emenda ao Projeto de Lei ° 1.346: IQ
poder de polícia será atribuído aos servidores das carreiras que
possuem natureza de atividade exclusiva de Estado, por ato da
autoridade máxima do órgão de lotação do servidor". Isso é uma
aberração. Sou polícia agora porque o comandante mandou; amanhã
já não o sou, porque o Comandante não quer. Isso é brincadeira, O
Fiscal, que tem autoridade para fiscalizar, só poderá fazê-lo se o
Secretário deixar.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - O que V. Exa.
coloca como defeito, entendo como virtude. Isso está no Código de
Defesa do Contribuinte, aprovado nesta Casa, pelo qual tanto
lutamos.

O Deputado Chico Simões* - Muito obrigado. Debaixo desse angu
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tem muito queijo, e estaremos aqui dispostos a fazer o debate. Após
o assunto sair na revista "Época", talvez a imprensa local tome gosto
pelo debate.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Deputado Alberto Pinto Coelho, o tempo do

Deputado Chico Simões está esgotado, mas V. Exa. pode se
inscrever para que o debate possa continuar.

Questão de Ordem
O Deputado Alberto Pinto Coelho - "Data venia", Presidente,

observei que o tempo do ilustre Deputado já se havia exaurido, mas
ele continuava a fazer uso da palavra; no entanto, no momento em
que pedi aparte, a Presidência encerrou a tala do Deputado. Gostaria
que a Presidência concedesse a mim a oportunidade de, uma vez que
ele estava em uso da palavra, proceder ao meu aparte, que foi
permitido pelo ilustre Deputado Chico Simões.

O Sr. Presidente - Deputado Alberto Pinto Coelho, temos tempo
suficiente para que o debate continue. A Presidência, por liberalidade,
permitiu a conclusão da fala do Deputado Chico Simões, já que temos
um número pequeno de inscritos para o Grande Expediente.

Vamos dar prosseguimento à reunião, e V. Exa. terá oportunidade
de intervir ou mesmo inscrever-se, se assim o desejar.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, colegas Deputadas e

Deputados, o Deputado Chico Simões levantou um tema importante
para o nosso debate, a partir de uma denúncia publicada na revista
"Época", que informa que uma empresa de nome INDG teria relações
com o Governo do Estado, teria ocupações que não deveriam ser
dela.

Evidentemente, é uma denúncia que tem de ser apurada. O
Deputado Chico Simões está solicitando que seja feito um debate, se
entendi bem, inclusive na Comissão de Fiscalização Financeira, até
para que o próprio Governo possa responder ao que foi noticiado,
como denúncia, pela citada revista.

Quero apenas situar a discussão, porque investigar uma denúncia é
função dos Deputados. O Deputado Chico Simões agiu com
estranheza, com algumas reações, como se isso não pudesse
acontecer e não fosse função dos Deputados agir dessa forma,
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mesmo porque há um grande boato, desde ontem, de que o próprio
Secretário Fuad Noman estaria para ser exonerado do cargo.

Isso acabou não acontecendo, mas, durante todo o dia de ontem e
hoje, especulou-se sobre a saída do Secretário, decorrência dessa
denúncia e também das denúncias de notas fiscais frias. Gostaríamos
que esse assunto não terminasse simplesmente com a exoneração do
Secretário, mas, sim com uma justificativa plausível do Governo e com
um debate a ser feito nesta Casa, em especial na Comissão de
Fiscalização Financeira.

O Deputado Alberto Pinto Coelho (em aparte)* - Agradeço ao ilustre
Deputado Rogério Correia. Inicialmente, quero dizer que é do estilo do
Deputado Chico Simões, de sua natureza, esse tipo de precipitação.
Há aquela máxima: "Ouviu o galo cantar, mas não sabe onde". O
Deputado está se deixando levar por matérias que, pelo próprio
conteúdo, dizem que não há informações sobre quebra do sigilo e da
confidencialidade.

Consultados cinco tributaristas, se consultarmos qualquer advogado
sobre o aspecto legal, se houver a quebra da legalidade, em tese, ele
responderá que aquilo é um crime. Não temos elementos fáticos na
própria matéria que levem a essa conclusão ou que comprovem que
esse fato existiu.

Aproveitando o aparte, com relação à fraude, é uma questão à parte
da sonegação. Quanto a esta, sempre será objeto de aprimoramento
da fiscalização. Da parte do Governo Aécio Neves, está havendo o
estímulo e o incentivo. Tanto que temos a força-tarefa. Isso diz
respeito à sonegação.

Mais do que isso, a LDO, que deverá ser relatada hoje pelo
Deputado Sebastião Helvécio, destaca a proposta do Governo para o
próximo exercício: equipar, criar elementos de fiscalização para coibir
a sonegação que existe no Estado.

Quanto à informação dada pelo Deputado Chico Simões, à primeira
vista, de que essas grandes empresas da área mineral, as
siderúrgicas, têm créditos tributários acumulados e pagam menos
imposto, é verdade. Mas isso decorre da Lei Kandir, que determina
que, quando as empresas aumentam os seus volumes de negócios,
têm direito a créditos tributários. Tenho dados que comprovam isso e
não quebram o sigilo mostrando que as dez maiores empresas
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mineiras de siderurgia, de metalurgia estão avançando.

É compreensível o estimulo que está sendo dado. O País precisa
que haja mais exportações. O momento está favorável. Estão
exportando mais, e, com isso, há mais isenção de ICMS. Teremos
oportunidade de adentrar nessa questão. Fazemos questão disso,
para que não paire nenhuma dúvida. Não podemos, precipitadamente,
lançar sombra sobre a questão de o Estado ter um contrato com uma
empresa que não tem custo para ele.

Vamos examinar isso com profundidade. Há os benefícios
quantificados e mensurados. Já temos condições de debater essas
questões pari passu", mas, a princípio, essa questão não pode ser
lançada nessa dimensão, como se houvesse um estado de
calamidade, de sonegação e de conivência no Estado de Minas
Gerais, que estaria permitindo a quebra do sigilo de informações que
são, por natureza, confidenciais. A empresa que está assessorando o
Estado tem a informação no nível permitido pela legislação. São
informações globais, generalizadas, para que tirem as deduções e
apresentem sugestões.

O ilustre Deputado Chico Simões baseia-se numa questão
contratual, entendendo que, de acordo com o que está previsto no
contrato, o Estado quebrará aquilo que é legal e que está acima do
contrato. Foram feitas pontuações e colocações mostrando que, em
algumas áreas, podemos abrir as informações em nível desejável e,
em outras, forneceremos as informações dentro do aspecto da
legalidade.

Ressalvo a necessidade de que não haja precipitação em relação a
essa questão, que não nos deixemos levar por uma matéria que
suscita questões, mas não oferece nenhum elemento comprobatório e
fático sobre essa questão. Da parte do Governo, nós é que fazemos
questão de trazer esse assunto à luz do Plenário. O mais adequado é,
em primeiro lugar, exauri-lo na comissão que tem a fiscalização por
dever de ofício, a despeito de ser amplamente discutido no Plenário.

Faço um esclarecimento prévio e não uma defesa prévia, ao dizer
que, da parte do Governo, prestaremos todos os esclarecimentos
necessários para que não paire nenhuma dúvida em relação a essa
questão. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia* - Agradeço ao Deputado Alberto Pinto
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inclua a discussão
Estado, que abre a
do Estado para a
- MGS. Não sei o
seria transferir o

gerenciamento das Secretarias de Educação e de Saúde, de
autarquias e fundações para a MGS, o que cria uma chance para
posterior terceirização, num processo privatizante do nosso Estado. É
um projeto completamente estranho, que já foi aprovado na Comissão
de Justiça, com voto contrário do Bloco PT-PCd013, mas será
encaminhado às Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira.

A Deputada Marília Campos está apresentando um requerimento e
pediu-me que, como Líder, assinasse também sua iniciativa,
solicitando que seja realizada uma audiência pública na Comissão de
Administração Pública para discutir o Projeto de Lei n° 1.481,
convidando, evidentemente, o Secretário Anastasia, o Sr. Renato
Barros, da coordenação sindical, e o representante do Ministério
Público. Esse projeto trata de um assunto tão grave, que estamos
convidando o Procurador-Geral de Justiça, Sr. Nedens Ulisses, e o
Presidente da MGS para participarem da discussão. E estranho
demais, é uma flexibilização geral que se faz na organização das
atividades da administração pública estadual. Isso é de uma gravidade
tamanha que precisamos fazer com que esse requerimento seja
aprovado na Comissão de Administração Pública, trazido para o
debate interno na Comissão e, depois, levado ao Plenário.

Julgo que os dois fatos têm relação entre si. Depois, o Deputado
Alberto Pinto Coelho poderia nos esclarecer o que o Governo está
desejando com isso.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado
Rogério Correia. Quero dizer ao nosso nobre colega Alberto Pinto
Coelho, que disse que eu ouço o galo cantar e não sei onde, que, pelo
menos, ainda ouço. Ele, tenho certeza, nem escuta o galo cantar,

Coelho.
Gostaria de dizer ao Deputado Chico Simões que a questão

levantada por V. Exa. será discutida na Comissão de Fiscalização
Financeira.

No debate feito na Comissão, peço que V. Exa.
sobre um projeto de lei oriundo do Governador do
possibilidade de se passar toda a administração
empresa Minas Gerais Administração e Serviços
que o Governo está querendo com isso, mas
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estando completamente surdo diante da necessidade de defender o
indefensável.

Primeiramente, não estou questionando o Estado, mas o Governo.
O Estado está sendo dilapidado e desrespeitado sob a ótica do FHC.
Querem vender as estatais, mas não temos o que vender. Há de ficar
com o Estado mesmo e meia dúzia de amigos, a fim de continuarem
no poder, não sei como nem quando, à custa do sofrimento de todos
nós.

Discordo completamente do Deputado Alberto Pinto Coelho, pois,
quando é possível abrir a todos, não é preciso constar nos termos do
contrato. No caso, trata-se de fazer exceção. Por isso há contrato.
Abre-se todo o Estado a quem tem dinheiro e arrebenta-se o pobre. A
conversa é essa.

Está muita clara a matéria publicada na revista "Época". Parece que
não foi lida por ele. Lerei apenas um parágrafo: "Na semana passada,
'Época' mostrou convênio assinado pelo Governo de Minas com o
INDG a quatro dos mais respeitados tributaristas do País. Eles foram
unânimes em apontar a quebra de sigilo fiscal no contrato". Está aqui.
Até agora não matou, mas já pode matar. Não sabemos o que ocorreu
ali, entre quatro paredes. O consultor Clóvis Panzarini, que foi
assessor tributário de cinco ex-Governadores de São Paulo, disse que
o acordo passa por cima do Código Tributário Nacional. "Isso é caso
de quebra de sigilo fiscal. Um ente público até pode trocar
informações desse gênero com outro, mas nunca com ente privado".
A professora de Direito Tributário da PUC de São Paulo, Maria Leonor
Vieira Leite, diz que "essas informações não são livres nem dentro do
próprio Governo, ficam restritas aos órgãos competentes".

O Deputado não escutou o galo cantar porque quer continuar
defendendo o Governo nefasto de Minas Gerais. Esse é o problema.
Outro ponto: esse crédito tributário não é só de importação. Se o
Deputado não sabe disso, mostrar-lhe-ei por triangulação: uma
empresa-fantasma emite nota fria para uma empresa de fachada, que
a recebe, sem ter mercadoria. Vende aquela nota a uma grande
empresa, que passa a ter crédito tributário, porque a Secretaria de
Fazenda não cumpre o seu papel de fiscalizar. Por isso, há milhares
de empresas-fantasma, abrindo e fechando a todo momento. Para
isso ser descoberto, foi preciso haver um homicídio. Investigando-se
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quem matou Jair, descobriu-se onde estavam os criminosos do
Estado. Agora, dizem que o Governo está querendo controlar a
abertura de comércio, o que, até então, nunca fez. Coincidentemente,
quem está na força-tarefa representando o Governo, a Secretaria de
Fazenda, são os dois fiscais, que, ao longo desses últimos anos, eram
responsáveis pela fiscalização da siderurgia. Não aceitaremos isso.
Esta Casa tem de se manifestar, independentemente do partido de
cada Deputado.

O Deputado Rogério Correia* - Muito obrigado, Deputado Chico
Simões. Vou aprofundar-me quanto ao que V. Exa. ponderou. Se o
Secretário de Fazenda, de fato, for exonerado, conforme os boatos,
não seremos impedidos de nos aprofundar nesse assunto. A questão
da empresa INDG, denunciada por V. Exa., é tão grave quanto a
terceirização, por via da MGS, do conjunto do Estado, denunciada
pela Deputada Marília Campos. Uma questão tem relação com a
outra: o processo de 'privatização do Estado.

O Deputado Chico Simões (em apar te)* - Aliás, precisamos ter uma
explicação sobre o que o Líder falou. Por que o Estado não está
pagando? Atendendo a interesse de quem? Alguém tem de ter
interesse nisso, não concorda? O Estado não está pagando energia, e
sim uma fundação, cujo dono, por coincidência, também é dono da
TELEMAR, da AMBEV e das Lojas Americanas. Por quê? Será que é
tão bonzinho assim? Existe empresário bonzinho? Nunca vi.

O Deputado Rogério Correia* - Deputado, procure saber também na
Comissão se essa empresa não paga salário a funcionários de
recrutamento amplo do Estado e a Secretários, porque no contrato há
uma válvula de escape para isso. Temos de saber se os Secretários
não estão recebendo dessa empresa de assessoria.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Peço apoio a esta Casa
para que possamos aprofundar-nos a respeito disso.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado. As denúncias são
gravíssimas e, infelizmente, não têm recebido da imprensa a
notoriedade de que necessita. Foi apenas publicada pela revista
"Época". A partir da denúncia apresentada pelo Deputado Chico
Simões, os jornais de Minas deverão ficar atentos e, certamente, vão
publicá-las. Neste momento, é importante a nossa imprensa divulgar
assunto de tamanha gravidade e importância.
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Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. o tempo que me foi concedido.

Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

28 Parte (Ordem do Dia)
P Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

Presidência passa à 28 Parte da reunião, com a i 8 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 79/2004, da Deputada Jô Moraes e outros, que
dispõe sobre a realização de referendo para desestatização de
empresa distribuidora de gás canalizado e dá outras providências.
Pelo BPSP: efetivos - Deputados Miguel Martini e Ermano Batista;
suplentes - Deputados Arlen Santiago e Neider Moreira. Pelo Bloco
PT-PCdoB: efetivo - Deputada Jô Moraes; suplente - Deputado Biel
Rocha. Pelo PL: efetivo - Deputado João Bittar; suplente - Deputado
Leonardo Moreira. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio Júlio;
suplente - Deputado Ivair Nogueira. Designo. As Comissões.

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

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

o
s 3.073 e 3.074/2004, da Comissão de Direitos

Humanos, 3.075/2004, da Comissão de Segurança Pública, e 3.076 a
3.078/2004, da Comissão de Turismo. Publique-se para os fins do art.
104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais - aprovação, na 128 Reunião Ordinária da 28
Sessão Legislativa Ordinária da isa Legislatura, dos Requerimentos
n os 2.945 e 2.992/2004, da Deputada Ana Maria Resende,
2.976/2004, do Deputado Adalclever Lopes, 2.996/2004, do Deputado
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Arlen Santiago, e 3.004/2004, do Deputado Doutor Ronaldo; de
Educação - aprovação, na 13° Reunião Ordinária da 2° Sessão
Legislativa Ordinária da 15° Legislatura, do Projeto de Lei n°
1.602/2004, do Deputado Domingos Sávio, e do Requerimento n°
3.003/2004, dos Deputados Chico Simões e Wanderley Ávila; de
Política Agropecuária - aprovação, na 16° Reunião Ordinária da 2°
Sessão Legislativa Ordinária da 15 a Legislatura, dos Requerimentos
n

o
s 2.993/2004, da Deputada Ana Maria Resende, e 3.006/2004, do

Deputado Doutor Ronaldo; de Saúde - aprovação, na 9 1 Reunião
Ordinária da 2° Sessão Legislativa Ordinária da 15° Legislatura, do
Projeto de Lei n° 1.570/2004, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, e
dos Requerimentos n

o
s 2.961/2004, da Deputada Vanessa Lucas, e

2.970/2004, do Deputado Doutor Viana; de Segurança Pública -
aprovação, na 12° Reunião Ordinária da 2a Sessão Legislativa
Ordinária da 15° Legislatura, dos Requerimentos n os 2.972/2004, do
Deputado Gil Pereira, 2.977/2004, da Deputada Ana Maria Resende,
2.99012004, da Comissão de Direitos Humanos, e 2.994/2004, do
Deputado Leonardo Moreira; de Transporte (2) - aprovação, na 13°
Reunião Ordinária da 2° Sessão Legislativa Ordinária da 15°
Legislatura, do Projeto de Lei n° 261/2003, do Deputado Paulo Piau, e
do Requerimento n° 2.980/2004, da Comissão Especial dos
Aeroportos; e aprovação, na 14° Reunião Ordinária da 2° Sessão
Legislativa Ordinária da 15° Legislatura, dos Requerimentos nos
2.988/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, e 2.989/2004, do Deputado
Leonardo Moreira; de Turismo - aprovação, na ii° Reunião Ordinária
da 2° Sessão Legislativa Ordinária da 15° Legislatura, dos
Requerimentos n os 2.926/2004, do Deputado Alberto Pinto Coelho,
2.941/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2.948 e 2.971/2004, do
Deputado Doutor Viana, e 2.950 a 2.960/2004, do Deputado Leonardo
Moreira; e do Trabalho - aprovação, na 16 1 Reunião Ordinária da 20
Sessão Legislativa Ordinária da 15° Legislatura, dos Projetos de Lei
n

os 1.048/2003, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 1.183/2003,
da Deputada Lúcia Pacifico, 1.433/2004, da Deputada Maria Olívia,
1.578/2004, do Deputado Fábio Avelar, 1.580 e 1.581/2004, do
Deputado Gustavo Valadares, 1.583/2004, da Deputada Maria José
Haueisen, 1.601/2004, do Deputado Antônio Júlio, e do Requerimento
n° 2.997/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-
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se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Requerimento do

Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando a retirada de tramitação
do Projeto de Lei n° 1.546/2004. A Presidência defere o requerimento,
de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.
Arquive-se o projeto.

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Requerimento
do Deputado Gilberto Abramo, solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei n° 1.552/2004. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.
Arquive-se o projeto.
• - A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Doutor Viana (4), solicitando a inclusão em Ordem do Dia
da Proposta de Emenda à Constituição n° 15/2003 e dos Projetos de
Lei nos 234, 815 e 902/2003, e Leonardo Moreira (9), solicitando a
inclusão em Ordem do Dia da Proposta de Emenda à Constituição n°
8/2003 e dos Projetos de Lei nos 36, 313, 679, 892, 920, 931 e
1.319/2003 e 1.430/2004; e, nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o
art. 140, do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados
Leonardo Moreira (2), solicitando que o Projeto de Lei n° 938/2003
seja encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez
que a Comissão de Defesa do Consumidor perdeu o prazo para emitir
parecer, e que o Projeto de Lei n° 1.432/2004 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Segurança Pública perdeu o prazo para emitir parecer; e Fábio Avelar,
solicitando que o Projeto de Lei n° 1.350/2003 seja encaminhado à
Comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Direitos Humanos perdeu o prazo para emitir seu parecer.

Questões de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, V. Exa. pode verificar

que não há quórum para continuação dos trabalhos. Ao mesmo
tempo, às 15 horas, está agendada reunião da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, em que será apreciada a Lei
de Diretrizes Orçamentárias. Solicito a V. Exa. que encerre a reunião,
de plano, para acompanharmos a votação da proposta na Comissão.
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O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, hoje foi levantada

dúvida em relação a uma determinada empresa que atua no Estado
de Minas Gerais. Gostaríamos de falar sobre o assunto, de maneira a
estabelecer um debate e formar uma opinião. Portanto, solicito a V.
Exa. que faça a recomposição de quórum, para continuarmos os
trabalhos.

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

• Sr. Secretário (Deputado Rogério Correia) - (- Faz a chamada.).
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 9 Deputados. Portanto,

não há quórum para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e convoca as
Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 30, às 9 e às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária
na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição anterior). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 12 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 22/6/2004
As 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

João Bittar, Olinto Godinho e Ricardo Duarte (substituindo este à
Deputada Cecília Ferramenta, por indicação da Liderança do PT),
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 na pauta e comunica o recebimento de ofício da Sra.
Adriane Barbosa de Faria Andrade, publicado no "Diário do
Legislativo" de 19/6/2004. O Presidente acusa o recebimento do
Projeto de Lei n° 648/2003, em turno único, e comunica que designou
o Deputado Paulo Cesar para relatá-lo. Passa-se à 2 a Fase da Ordem
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do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 2.945, 2.976,
2.992, 2.996 e 3.004/2004. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
João Bittar, Presidente - Célio Moreira.	 -

ATA DA 16a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSAO DE
DIREITOS HUMANOS NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15a LEGISLATURA, EM 23/6/2004
• Às 19h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo e Roberto Ramos, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Angelo,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater,
em audiência pública, a metodologia de recuperação de apenados da
Associação de Proteção e Assistência ao Condenado - APAC. A
Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os convidados sobre
o tema objeto da reunião. Registra-se a presença dos Srs. Herbert
José Almeida Carneiro, Juiz da Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Belo Horizonte; Joaquim Dimas Gonçalves, Presidente
do Conselho da Comunidade de Belo Horizonte; do Pe. José Haroldo
Correa Pinto, Pároco da Paróquia Santa Edwiges do Bairro Serra
Verde, na região Norte de Belo Horizonte; da Sra. Inez Maria de Assis
Carvalho, Presidente da Associação Comunitária do Bairro Serra
Verde; do Sr. Geraldo Afonso Herzog, Administrador da Prefeitura
Regional Venda Nova; das Sras. Sandra Tibo e Ana Fortes Ferreira
Souza, Presidente e Tesoureira, respectivamente, da APAC de Nova
Lima; e dos Srs. Antônio Pinheiro, Alexandre Gomes, Silvinho
Rezende e Conceição Pinheiro, Vereadores da Câmara Municipal de
Belo Horizonte, os quais tomam assento à mesa. O Deputado Durval
Angelo, na condição 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
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debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião, ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2004.
Roberto Ramos, Presidente - Ricardo Duarte.
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

SILVICULTURA, EM 24/6/2004
Às 9h29min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Piau, Leonardo Quintão, Doutor Viana, Padre João e Doutor
Ronaldo, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Leonardo Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a abordar o
tema "Celulose e Papel", com foco nas empresas que produzem
matéria-prima floresta! no Estado. O Presidente comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Jarbas
Soares Júnior, Procurador de Justiça do Ministério Público e
Coordenador do CAO-MA (publicado no "Diário do Legislativo" de
17/6/2004); e da Sra. Adriene Barbosa de Faria Andrade, Presidente
da Associação Mineira de Municípios - AMM -, manifestando apoio à
instituição desta Comissão. Passa-se à Y Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Padre
João, em que solicita a realização de visita técnica às áreas afetadas
por projetos de reflorestamento na região do Município de Felixlândia,
com participação da ONG Parceiros da Natureza e Rede Alerta contra
o Deserto Verde. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir
os convidados. Registra-se a presença dos Srs. Germano Aguiar
Vieira, Superintendente Florestal da CENIBRA; MilIor Godoy Sabará,
Pesquisador da UNILESTE; Luiz Tocchetto, Superintendente
Operacional da CENIBRA; Robinson Félix, Superintendente Técnico
da CENIBRA; Túlio Cezar Gomes, Superintendente Comercial da
CENIBRA; Ricardo José Muniz Ribeiro, Gerente de Vendas de
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Madeira da International Paper do Brasil Ltda.; Antônio Eduardo
Baggio, Presidente do Sindicato das Indústrias de Celulose, Papel e
Papelão no Estado de Minas Gerais - SINPAPEL -; Danilo Silveira
Chausson, Coordenador de Planejamento, Inventários e Controles
Florestais da Cia. Suzano Bahia Sul de Papel e Celulose S.A.; José
Maria Donatti, representando a Aracruz Celulose S.A.; José Batuira de
Assis, Secretário Executivo da AMS; Ivo Pêra Eboli, representando a
EMATER-MG; Geraldo Fausto da Silva, Diretor de Desenvolvimento
Ambiental do IEF; Rodrigo Fiuza Costa, Gerente do Departamento de
Indústrias Químicas e Materiais Não-Metálicos do INDI; Carlos Mercês
de Oliveira, representando o CAO-MA, do Ministério Público; Antônio
César de Oliveira, Assessor da Diretoria de Desenvolvimento Florestal
Sustentável do IEF; José Augusto Furlani, representando a SMEF;
Rodrigo de Almeida Pontes, Presidente da SMEA; Toshiharu Ogawa,
Superintendente Administrativo e Financeiro da CENIBRA; José
Geraldo Rivelli Magalhães, Diretor Executivo do Instituto Cenibra;
Deusélis João Firme, Coordenador de Meio Ambiente da CENIBRA;
João Batista Ferreira Sales, Assessor da Presidência da CENIBRA;
Fernando Paoliello e Fernando Brasil, Gerentes da CENIBRA. O
Presidente tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Paulo Piau, Presidente - Doutor Viana - Padre João - Leonardo

Quintão - Célio Moreira.
ATA DA V REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
N° 16.008, EM 29/6/2004

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Navarro Vieira, Ricardo Duarte e Fábio Avelar substituindo
este ao Deputado Fahim Sawan, por indicação da Liderança do
BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Sebastião Navarro Vieira,
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declara aberta a reunião e informa que ela se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. A Presidência
determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado
Fábio Avelar para atuar como escrutinador. Feita a contagem dos
votos, são eleitos os Deputados Sebastião Navarro Vieira e Ricardo
Duarte para os cargos de Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente. Após tomar posse como Presidente da Comissão, o
Deputado Sebastião Navarro Vieira empossa o Deputado Ricardo
Duarte como Vice-Presidente e designa o Deputado Miguel Martini
para relatar a matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
menbros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia
30/6/2004, às 10h30min, com a finalidade de apreciar o parecer do
relator, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Fábio Avelar - Miguel Martini

- Ricardo Duarte.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

16.005
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 do Estado, opôs veto
parcial à Proposição de Lei n° 16.005, que dispõe sobre a proibição do
repasse a empresas privadas do valor recolhido em razão da
cobrança de multas e sobre a divulgação dos valores arrecadados e
dá outras providências.

As razões do veto foram encaminhadas a esta Casa por meio da
Mensagem n° 22212004.

Constituída esta Comissão Especial, nos termos do art. 222, c/c o
art. 111, 1, "b", do Regimento Interno, passamos a apreciar o veto.

Fundamentação
O objetivo da Proposição de Lei n° 16.005, cujo art. 3 0 é objeto do

veto em questão, é proibir que empresas prestadoras de serviço de
detecção de velocidade sejam remuneradas com base no número de
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multas aplicadas, uma vez que esse procedimento distorce a
finalidade educativa da multa.

O citado art. 30 estabelece a exigência de divulgação dos valores
arrecadados em virtude da aplicação de multas de trânsito,
discriminando-os por rodovia, equipamento e município.

Ressalte-se que, durante a tramitação da matéria, foi apresentada
emenda que propunha a supressão do artigo ora vetado, tendo a
Comissão de Administração Pública, quando de seu exame,
argumentado que tal exigência não deve constar de lei, uma vez que
impõe ao Poder Executivo a mobilização de uma estrutura
administrativa para a organização dos dados, desviando esforços das
finalidades precípuas dos órgãos de trânsito. Não se trata de esconder
os valores arrecadados com multas, porque, sobre toda a sua receita,
o Poder Executivo presta conta aos órgãos de fiscalização e controle.
Ocorre que o art. 23 da Lei n° 9.503, de 23/9/97, Código de Trânsito
Brasileiro, composto de 16 incisos, estabelece um rol extenso de
competências para os órgãos estaduais responsáveis pelo trânsito,
devendo-se concentrar esforços para o melhor cumprimento da
legislação federal.

Ademais, o detalhamento previsto no art. 30, exigindo, por exemplo,
que se divulgue o número de multas em cada ponto de controle "por
faixa de velocidade excedida", não se coaduna com a natureza da lei
material, que carrega a marca da abstração, deixando os detalhes
para a regulamentação. Procedem, pois, as motivações do
Governador do Estado ao vetar o mencionado dispositivo, razão pela
qual o veto deve ser mantido.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Parcial à

Proposição de Lei no 16.005.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Fábio Avelar, Presidente - Paulo Piau, relator - Neider Moreira.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.451/2004

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria da Deputada Maria Ol(via, o Projeto de Lei n° 1.451/2004
visa a declarar de utilidade pública a Fundação Paulo VI, com sede no
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Município de Jordânia.

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 ela, conforme preceitua o art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Fundação Paulo VI é uma entidade de direito privado, que tem por

finalidade prestar assistência médica aos trabalhadores rurais e a
seus familiares, em unidades hospitalares e ambulatórios.
Desenvolve, também, campanhas que objetivam a educação sanitária
e o uso da medicina preventiva, através de palestras, cursos e
programas radiofônicos.

Em virtude de tais iniciativas, é justo que a Fundação seja declarada
de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.451/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Neider Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.582/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n°
1.582/2004 visa declarar de utilidade pública a Creche São João
Batista, com sede no Município de Pavão.

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

Fundamentação
Fundada em 1984, a Creche São João Batista é voltada para o

atendimento de crianças de zero a seis anos
Sua principal finalidade é proporcionar o bem-estar de filhos cujos

pais não dispõem de recursos próprios Dara satisfazer as suas
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necessidades básicas. Dessa forma, propicia-lhes educação,
alimentação, boas condições de saúde, prática de esportes, cultura e
lazer.

Pela importância que representa o trabalho da entidade, justo e
meritório se faz o título que se lhe pretende outorgar.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.582/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Manha Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.618/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Céhio Moreira, o Projeto de Lei no
1.618/2004 visa declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro Pompéia, com sede no
Município de Morro da Garça.

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

Fundamentação
A referida entidade, fundada em 1998, não tem fins lucrativos e

possui como objetivo primordial congregar órgãos e pessoas
interessadas na melhoria das condições socioeconômicas da
comunidade do Bairro Pompéia.

Para alcançar suas metas, combate a fome e a pobreza; incentiva o
plantio de hortas domiciliares e comunitárias; promove a realização de
cursos de capacitação profissional; conscientiza a população sobre a
preservação e a defesa do meio ambiente.

Fica demonstrado, pois, que ela se torna merecedora do título
decharatório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.618/2004 em turno único.

rÃ



48
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-
1.634/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei n°
1.634/2004 visa declarar de utilidade pública o Conselho Central de
Curvelo da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede nesse
município.

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

Fundamentação
O referido Conselho presta relevantes serviços às pessoas carentes

da região onde se situa. Combatendo a fome e a pobreza, fornece aos
necessitados gêneros alimentícios, roupas, medicamentos,
assistência médica e abrigo, além de ampará-los moral e
espiritualmente.

Por realizar obra meritória e de longo alcance social, a instituição
torna-se merecedora do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.634/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.635/2004

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública o Hospital e Maternidade São Vicente
de Paulo, com sede no Município de Ipanema.

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

Fundamentação
A entidade em causa é uma sociedade civil sem fins lucrativos,

criada em 1932. Seu trabalho é valioso instrumento de apoio ao
desenvolvimento de Ipanema, pois promove assistência à saúde das
pessoas carentes e fornece suporte aos usuários do SUS. Ainda,
ministra programas de educação e orientação sanitária aos seus
pacientes, bem como de reabilitação física.

Pela sua atuação, a referida entidade merece que lhe seja
outorgado o título declaratório de utilidade pública.

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

1.635/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Ricardo Duarte, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-
1.636/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública o Instituto de Gestão
Organizacional e Tecnologia Aplicada - IGETEC -' com sede no
Município de Belo Horizonte.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 14/5/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações civis em funcionamento no

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam: a entidade
foi constituída e funciona há mais de dois anos, tem personalidade
jurídica própria, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.
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Ressalte-se, ainda, que o art. 23 do seu estatuto prevê a não-

remuneração dos cargos de Presidente, Vice-Presidente, Conselheiro
ou Suplente, e o parágrafo único do art. 33 determina que, no caso de
dissolução, seu patrimônio será destinado a entidade privada de fins
culturais e educacionais ou de assistência social.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.636/2004.
Sala das Comissões, 23 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

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

1.640/2004
(Nova Redação, nos Termos do AI. 138, § 1 0, do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Em cumprimento do disposto nos arts.153, inciso II, e 155 da
Constituição do Estado, e no art. 68, inciso II, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, o Governador do Estado encaminhou a
esta Casa, por meio da Mensagem n o 211/2004, o projeto de lei de
diretrizes orçamentárias para o exercício de 2005.

Publicado em 20/5/2004, foi o projeto distribuído à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, em atendimento ao disposto
no art. 160 da Constituição do Estado e no art. 204 do Regimento
Interno.

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2 0 do art. 204, foi
concedido prazo de 20 dias para apresentação de emendas. Foram
recebidas, nesse período, 84 emendas, cuja análise é parte deste
parecer.

No decorrer da discussão, foram apresentadas propostas de
emenda que, aprovadas por esta Comissão, estão redigidas ao final
deste parecer. Durante a votação, foram destacadas e rejeitadas as
Emendas nos 12, 34,35,46,48,52,65,70081.

Nos termos do art. 138 do Regimento Interno, faz-se nova redação
do parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.640/2004 estabelece as diretrizes
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orçamentárias para o exercício financeiro de 2005, compreendendo
as prioridades e metas da administração pública estadual, as
diretrizes gerais para o orçamento, as disposições sobre alterações da
legislação tributária, a política de aplicação da agência financeira
oficial e a administração da dívida e das operações de crédito. As
diretrizes estabelecidas visam a conduzir o Estado ao equilíbrio fiscal
por intermédio da continuidade das políticas de contenção de
despesas e de incremento das receitas.

Inicialmente, merece destaque o fato de que a proposição,
diferentemente dos projetos relativos a anos anteriores, cumpre a sua
função constitucional, qual seja a de constituir um elo entre o plano
plurianual e a lei orçamentária anual. Com  efeito, a função precípua
da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LIDO - é selecionar, entre os
programas do plano plurianual, aqueles considerados prioritários para
execução no exercício subseqüente, especialmente as despesas de
capital e os programas de duração continuada, de forma que o
planejamento se torne efetivamente o elemento central do processo
Orçamentário introduzido pela Constituição da República de 1988.
Nesse sentido, o Anexo 1 contém as metas físicas, para o exercício de
2005, para algumas ações integrantes dos programas estruturadores
e de monitoramento intensivo, com as respectivas unidades de
medida, exceto para o programa "Atendimento e Promoção da
Educação Infantil".

A lei orçamentária para o exercício de 2005, que compreende o
Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado, será elaborada em consonância com o
disposto na Lei n° 15.033, de 20/1/2004, que contém o Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2004-2007 - e suas
alterações e com as diretrizes estabelecidas na proposição em
análise, observadas as normas da Lei Federal n°4.320, de 1964, e da
Lei Complementar Federal n° 101, de 2000.

O Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade
orçamentária, segundo a classificação por função, subfunção,
programa, projeto e subprojeto, atividade e subatividade e operações
especiais e seus desdobramentos, indicando, para cada um, a fonte
dos recursos, a modalidade de aplicação, o indicador de projeto
estruturador, a procedência, o grupo de despesa e o indicador de
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procedência e uso a que se refere. Aplica, dessa forma, a
metodologia de especificação da despesa estabelecida na Portaria
Interministerial n° 163/2001, com a finalidade de permitir a
consolidação das contas nacionais, em atendimento ao disposto no
art. 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os subprojetos e as
subatividades serão apresentados com as respectivas metas e serão
agrupados em projetos e atividades com a descrição sucinta dos
objetivos.

Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LIDO passa a
ter, entre outras funções, o importante papel de estabelecer elos entre
as estratégias de política fiscal e a execução do programa de trabalho
do Governo. Agora, as prioridades da administração pública devem,
obrigatoriamente, refletir os limites impostos pelo equilíbrio entre
receitas e despesas e contemplar metas de política fiscal claras.
Nesse sentido, a autorização na lei orçamentária não garante, por si
só, as despesas com pessoal, que passam a depender da Receita
Corrente Líquida, e as demais despesas, que passam a depender da
meta de resultado primário constante no Anexo de Metas Fiscais do
projeto em estudo. Cumpre salientar, então, que o superávit primário
se tornou o parâmetro central para a realização das despesas de
custeio e de investimento ao longo da execução orçamentária, bem
como para a avaliação quadrimestral do cumprimento das metas
fiscais realizada em audiência pública no âmbito desta Comissão.

O Anexo de Metas Fiscais explicita o déficit potencial, eliminando o
equilíbrio orçamentário artificial mediante a superestimativa das
"outras receitas de capital", o que confere maior realismo à peça
orçamentária. Assim, o demonstrativo das metas fiscais estima uma
receita total de R$22.140.000.000,00 e uma despesa total de
R$22.750.000.000,00, evidenciando um desequilíbrio potencial de
R$613.000.000,00 para o próximo exercício. O resultado nominal é
apresentado sob dois critérios distintos de apuração. No primeiro
critério, entendido como a diferença entre o resultado primário
(R$1.127.000.000,00) e o serviço da dívida (R$1.546.000.000,00), a
proposição revela um déficit nominal de R$419.000.000,00. Por outro
lado, se entendido como a variação anual da dívida fiscal líquida, o
resultado nominal estimado é de R$1.724.000.000,00. O documento
indica também a obtenção do equilíbrio fiscal nos exercícios de 2006 e
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2007, com previsão de superávits nominais de R$403.000.000,00 e
de R$1.351.000.000,00, respectivamente.

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece também que a LDO
deverá dispor sobre os critérios para a limitação do empenho em caso
da não-realização das receitas previstas e sobre as normas relativas
ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas. O
art. 44 da proposição estabelece que a limitação de empenho dos
Poderes e dos órgãos será proporcional à participação de cada um na
base contingenciável total, entendida como o total das dotações
aprovadas na lei orçamentária, excluídas as despesas constitucionais,
legais e obrigatórias, as despesas com o serviço da divida, as
despesas com auxílio-doença, auxílio-funeral, auxílio-alimentação e
auxílio-transporte, as despesas com o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PASEP - e as dotações dos
programas estruturadores do PPAG. O montante da limitação será
definido pela Comissão Permanente a que se refere o art. 155 da
Constituição do Estado mediante a apresentação de estudo pelo
Poder Executivo, cabendo a cada Poder e órgão autônomo, por ato
próprio, fixar os novos valores disponíveis para empenho e
movimentação financeira.

No tocante às normas relativas ao controle de custos e à avaliação
dos resultados dos programas, o art. 17 da proposição dispõe que o
pagamento dos bens e dos serviços contratados pelos órgãos e pelas
entidades do Poder Executivo, a partir de janeiro de 2005, dependerá
de prévio registro dos respectivos contratos no Sistema Integrado de
Administração de Materiais e Serviços - SIAD. Estabelece também
que o acompanhamento dos programas financiados com recursos do
Orçamento Fiscal será feito no módulo de acompanhamento do gasto
público do Sistema de Informações Gerenciais de Planejamento -
310 P LAN.

Em conformidade com o art. 40, § 20, inciso V, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter
também a estimativa da renúncia de receita, e sua eventual
compensação, e da margem de expansão das despesas obrigatórias
de caráter continuado. Nesse sentido, o demonstrativo da estimativa
da renúncia de receita e de sua compensação afirma que as
concessões compreendem exclusivamente os benefícios já existentes
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e considerados quando da estimativa das receitas. Independem,
pois, de medidas compensatórias para recomposição orçamentária.
Para o exercício de 2005, a renúncia de receita atinge
R$1.824.000.000,00, o que representa 11,68% da receita tributária
estimada, desconsideradas as perdas tributárias decorrentes da Lei
Kandir, das remessas para a Zona Franca de Manaus e dos créditos
de ICMS sobre produtos industrializados exportados e os benefícios
financeiros e creditícios. O projeto informa também a inexistência de
margem para expansão das despesas obrigatórias de caráter
continuado e a impossibilidade de se mensurar o impacto, no
exercício de 2005, do Programa de Parcerias Público-Privadas, do
Programa Primeiro Emprego e do aumento do salário mínimo nas
despesas projetadas.

Feitas essas considerações iniciais, passamos à análise das
emendas apresentadas.

Conforme mencionado anteriormente, o Anexo de Metas e
Prioridades relaciona as ações orçamentárias constantes no PPAG
consideradas prioritárias para a execução no exercício de 2005,
providência solicitada de forma reiterada por esta Casa por ocasião da
tramitação das leis de diretrizes anteriores. Algumas emendas
pretendem incluir ações no anexo ou alterar as metas previstas para
ações orçamentárias. Nesse sentido, o critério adotado pelo relator
tomou como parâmetro dois fatores de motivação, a saber: o princípio
da razoabilidade e o princípio da responsabilidade fiscal. Quanto ao
primeiro critério, conferiu-se prioridade aos programas estruturadores,
os quais não devem ser entendidos como um programa de governo,
mas da sociedade, pois foram estabelecidos mediante ampla
discussão com a sociedade. São fruto de uma visão estratégica de
longo prazo, pretendem alterar a realidade concreta e contam com
monitoramento especial, além de um gerente específico cujas
atribuições perpassam a estrutura organizacional do Poder Executivo.
Dessa forma, não nos parece razoável que a definição das prioridades
deixe de privilegiar essa construção coletiva, amplamente discutida no
final de 2003. Ressalte-se ainda que as prioridades foram definidas
como aquelas ações possíveis de ser realizadas no contexto de
restrição fiscal, observada a garantia do financiamento e a obtenção
de resultados visíveis. Quanto ao critério da responsabilidade fiscal,
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pode-se deduzir que o Anexo de Metas e Prioridades é compatível
com o superávit primário estimado. Nesse sentido, a inclusão de
novas ações ou o aumento das metas físicas deveriam vir
acompanhadas de uma estimativa dos custos e de justificativa
pormenorizada de sua viabilidade técnica. Assim, opinamos pela
rejeição das Emendas nos 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 e 73 e
acatamos a Emenda n° 74, considerando tratar-se de programa
estruturador financiado com recursos vinculados. Emface do critério
de priorização adotado, o comando da Emenda n° 41 e parte do
comando da Emenda n° 62 perdem o seu sentido, motivo pelo qual
não podemos acatá-las. Entretanto, acatamos parte da idéia contida
na Emenda n° 62 por meio do acolhimento da Emenda n° 42, que
suprime o art. 15 do projeto de lei.

As Emendas nos 43 e 44 vêm ao encontro da necessidade de
transparência e economicidade na gestão dos recursos públicos.
Acatamo-las , na forma das subemendas que receberam o n° 1, que
aperfeiçoam o seu texto. Em sentido semelhante, a Emenda n° 45
simplifica os procedimentos para a celebração de convênios por meio
da implantação do cadastro único de exigências para transferências
voluntárias para municípios, o que nos leva a recepcioná-la. Já a
Emenda n° 46 apresenta dificuldades operacionais para a sua
efetivação, o que nos leva a rejeitá-la; no entanto, entendemos que o
seu objeto está parcialmente contemplado na Emenda n°45.

A Emenda n° 2 garante o acesso pelo Legislativo ao SIAF-MG e ao
SIGPLAN para fins de acompanhamento e fiscalização da execução
orçamentária, aperfeiçoando o art. 41 do projeto. O SIGPLAN
complementa o SIAFI-MO, permitindo o monitoramento físico-
financeiro das metas estipuladas e uma avaliação preliminar das
políticas públicas, com ênfase no aspecto gerencial. Devido a
dificuldades de ordem operacional e de custo de implantação,
preferimos acatar a Emenda n° 2 e rejeitar a Emenda n° 48.

A regulamentação da aplicação do disposto na Emenda à
Constituição n° 29, de 2000, que vincula recursos para a saúde, é
matéria reservada à lei complementar, ainda não elaborada, fato que
tem causado polêmica em nível nacional, tanto na definição da base
vinculável quanto na validação dos recursos aplicados em ações e
serviços públicos de saúde. Cumpre ressaltar ainda que a Resolução
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n° 322, de 8/5/2003, do Conselho Nacional de Saúde, é objeto da
ADIN n° 2.999, com os argumentos de inconstitucionalidade formal,
uma vez que invadiu o espaço reservado à lei complementar prevista
na Constituição da República, e material, por invadir a competência
legislativa dos Estados federados. Por outro lado, é inegável a
importância dos investimentos em saneamento básico, em vigilância
sanitária e epidemiológica, em pesquisa tecnológica e na fabricação
de medicamentos para a melhoria das condições de saúde da
população, o que nos leva a concordar com um conceito mais amplo
da expressão "ações e serviços públicos de saúde". Assim, até que
disposição em contrário seja estabelecida por lei complementar,
entendemos que a matéria deve ser interpretada à luz dos arts. 200,
da Constituição da República, e 190, da Constituição do Estado. A
Instrução n° 11, de 2003, do Tribunal de Contas do Estado, também
exorbitou do poder regulamentar, fato que nos leva a suprimi-Ia do
texto legal por meio da apresentação da Emenda n° 86. Somos, então,
pela rejeição das Emendas n

o
s 35 e 80.

As Emendas n
o
s 54 a 61, 68 e 69 objetivam incluir na lei meios, em

programação específica, atividades e projetos orçamentários, em
desacordo com o disposto nos arts 30, 40 e 50 da Lei. n° 15.033, de
2004, que estabelece o Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG 2004-2007, por conseguinte, com o § 40 do art. 166 da
Constituição da República. Nesse sentido, o PPAG dispõe que a
inclusão de novos projetos, considerada como alteração de programa,
será proposta pelo Poder Executivo por ocasião do projeto de lei de
revisão do plano, ou de projeto de lei específico. Dispõe também que
a inclusão de novas atividades por intermédio da lei orçamentária será
feita somente nos casos de desmembramento de atividades
existentes, ou de criação mediante lei específica, observado o
disposto no art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fica claro que
as alterações requeridas deverão ser propostas na tramitação da
revisão anual do plano, a ser enviado a esta Casa pelo Poder
Executivo em 30 de setembro próximo. Ademais, a maioria das ações
poderá ser realizada em dotações genéricas que certamente
constarão na proposta orçamentária. Assim, deixamos de acatar as
referidas emendas.

A Emenda n° 16 procura destinar recursos derivados de taxas, cuja
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aplicação já está determinada pela sua lei de criação. Por sua vez, a
Emenda n° 4 objetiva direcionar os recursos aplicados pelo
FUNDESE, cuja lei de criação também determina os beneficiários do
fundo. Opinamos pela rejeição. das Emendas n°5 4 e 16 por
entendermos que uma lei formal, como é a LDO, não tem poder de
alterar o ordenamento jurídico definido pela legislação material
vigente. Pelo mesmo motivo, no entanto, acatamos as Emendas n

o
s 8

e 9, que modificam o projeto para adequá-lo à Lei n° 10.468, de 1991.
As despesas com publicidade não podem ser previstas por

antecipação por estarem sujeitas a casos emergenciais. Ademais,
entendemos que tais dotações devem ser centralizadas, propiciando
economicidade e padronização nas operações. Assim, rejeitamos as
Emendas nos 17 e 64. Rejeitamos também a Emenda n° 15, uma vez
que as empresas controladas somente possuem orçamento de
investimento.

A Emenda n° 82 acrescenta demonstrativo que acompanhará a
proposta orçamentária. Opinamos pela sua rejeição, uma vez que a
economia processual não recomenda o envio de demonstrativos da
aplicação de recursos discriminados, de forma detalhada, no
programa de trabalho das unidades orçamentárias. Pelo mesmo
motivo, rejeitamos as Emendas n os 19 e 37. Rejeitamos também a
Emenda n° 78, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, em decisão
liminar, em ação direta de inconstitucionalidade, suspendeu a eficácia
do dispositivo da Constituição do Estado o qual dispõe sobre a
vinculação constitucional de recursos a serem aplicados na UEMG e
na UNIMONTES, com efeito constitutivo até o julgamento do mérito.
Deixamos de acatar a Emenda n° 63, tendo em vista que ela visa a
acrescentar demonstrativo já integrante do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária, publicado bimestralmente, por força da Lei
de Responsabilidade Fiscal. Acatamos as Emendas no

s 21 e 36, na
forma das subemendas que receberam o n° 1, visando a propiciar
maior visualização às atividades de fomento e às receitas e aos
custos dos serviços públicos financiados por taxas. Rejeitamos a
Emenda n° 65 que objetiva minudenciar o demonstrativo dos
investimentos em obras, com exigências de difícil ope racionalização.

As Emendas nos 70 e 71 determinam a abertura de uma linha
especial de empréstimos para, respectivamente, o incentivo ao cultivo
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do pequi e para o atendimento de empreendimentos que tenham
controle gestionário dos trabalhadores. Optamos por não acatá-las,
pois o BDMG já disponibiliza linhas de crédito de caráter geral que
atendem, inclusive, ao objetivo das emendas. Ademais, a simples
abertura de linha de crédito não garante o desembolso efetivo dos
recursos, que dependerá de uma análise de outros fatores, entre os
quais: garantias oferecidas, qualidade da gestão, perspectivas de
mercado e disponibilidade de captação de recursos com prazos e
condições financeiras compatíveis com a demanda. Rejeitamos
também a Emenda n° 5, que dispõe sobre a política de crédito do
BDMG e prejudica a qualidade da carteira do Banco e a sua qualidade
operacional.

As Emendas n
o
s 6, 20, 24, 66, 67, 75, 76 e 77 orientam a elaboração

da lei orçamentária, obrigando-a a destinar recursos para diversas
atividades orçamentárias decorrentes de disposições legais, nos
termos do art. 50, inciso II, da Lei n° 15.033, de 2004, que institui o
PPAG 2004-2007. Pelo motivo exposto, recepcionamos as idéias
nelas contidas e, com o intuito de melhorar a redação original,
apresentamos a Emenda n° 87, de modo a abrigar todas as idéias
sugeridas. As Emendas n

o
s 1 e 79 procuram destinar recursos para a

implantação de um banco de sangue de cordão umbilical e
placentário. Considerando que o PPAG também permite a inclusão de
novas atividades mediante o desmembramento de atividade existente,
entendemos que a Emenda n° 79 está mais bem redigida quanto ao
aspecto técnico. Assim, acolhemos a sua idéia no corpo da Emenda
n° 87, ficando prejudicada a Emenda n° 1.

Acatamos a Emenda n° 14 que visa a garantir a autonomia dos
Poderes e dos órgãos autônomos constitucionais, que têm o direito de
optar pela utilização do SIAF-MG para a elaboração e a execução
orçamentárias. Da mesma forma, recepcionamos a Emenda n° 10,
que tem como objetivo adequar as regras atinentes à abertura de
créditos adicionais ao entendimento adotado por esta Casa.

O art. 80 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o
cronograma de desembolso é incumbência do Poder Executivo,
motivo pelo qual acatamos a Emenda n° 11. A previsão antecipada
dos desembolsos por programa orçamentário, objeto da Emenda n°
49, é um procedimento excessivamente detalhado, o que o torna
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inviável quanto ao aspecto técnico.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 16, § 3 0, delega para
a lei de diretrizes orçamentárias a definição do conceito de despesa
irrelevante, dispensada do rito próprio para a criação de despesas de
expansão da ação governamental. Nesse sentido, acatamos a
Emenda n° 7. A Emenda n° 53 exige, além da mesma definição
mencionada anteriormente, procedimentos específicos que não
devem ser tratados na LDO, o que nos leva a rejeitá-la.

Deve-se notar que, para a busca do equilíbrio fiscal tão necessário
ao Estado, é de fundamental importância a avaliação do impacto das
renúncias de receita sobre o orçamento fiscal. Com  amparo legal no
art. 40 , inciso 1, "e", da Lei de Responsabilidade Fiscal, e no art. 165, §
60, da Constituição da República, acatamos a Emenda n° 28 na forma
da Subemenda n° 1, ficando prejudicada a Emenda n° 22, de mesmo
conteúdo e da mesma autora. Apresentamos, no entanto, a Emenda
n° 94, de modo que a elaboração do relatório de avaliação das
políticas públicas resultantes das renúncias de receita possa ser
operacionalizada. Cabe salientar que o termo "gasto tributário" passou
a ser utilizado pela Secretaria da Receita Federal a partir de 2004,
mas, segundo documento dessa Secretaria, não existe um
procedimento universalmente aceito e padronizado para a sua
determinação.

A Emenda n° 40 retira a proibição de que as emendas
parlamentares ao orçamento anulem despesas referentes ao Fundo
de Incentivo à Industrialização - FIND - e ao Fundo de
Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas - FUNDIEST. Não vemos
motivos para tratar as dotações desses fundos de modo diferente dos
demais fundos constantes no orçamento. Por esses motivos,
recomendamos a aprovação da Emenda n° 40.

Rejeitamos a Emenda n° 18, que inibe com excesso de rigor a
transferência de recursos entre entidades da administração indireta,
prejudicando a sinergia entre as ações governamentais. Se aprovada,
a emenda inviabilizaria, por exemplo, o financiamento, com recursos
da FAPEMIG, de pesquisas realizadas por outros órgãos estatais.

Deixamos de acatar a Emenda n° 3, uma vez que a Lei de
Responsabilidade Fiscal obriga apenas as empresas estatais
dependentes. O comando da emenda repete o art. 44 da lei
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complementar federal, com a inclusão das sociedades de economia
mista e das empresas públicas, entidades regidas pelo direito privado.

A Emenda n° 13 excetua os fundos e institutos de previdência da
obrigatoriedade de destinar receitas vinculadas e diretamente
arrecadadas ao pagamento de pessoal. Com  efeito, a legislação
federal determina que as receitas previdenciárias se destinarão
exclusivamente ao pagamento de benefícios previdenciários, motivo
pelo qual concordamos com a alteração proposta.

Concordamos com o texto do projeto já que a política remuneratória
dos servidores públicos dependerá do percentual da variação nominal
semestral do valor líquido arrecadado de ICMS, deduzido o
crescimento vegetativo da folha salarial. Dessa forma, deixamos de
acatar a Emenda n° 34 e apresentamos a Subemenda n° 1 à Emenda
n° 33.

As Emendas n
o
s 38 e 39 visam a alterar o art. 14 do projeto.

Deixamos de acatá-las por serem de difícil operacionalização e
promoverem engessamento excessivo do orçamento.

A Emenda n° 47 exige o envio a esta Casa do plano de aplicação de
recursos do BDMG e dos fundos estaduais por ele geridos. Em
respeito ao princípio federativo apresentamos a Subemenda n° 1,
retirando somente o inciso IV do § 2 0, que remete ao BNDES a
classificação do porte do tomador. Acatamos também as Emendas nos
83 e 84, esta última na forma da Subemenda n° 1, visando ao
aperfeiçoamento do projeto e à explicitação da importância da
participação do BDMG na política de redução das desigualdades
sociais.

As Emendas n os 50 e 52 repetem dispositivos constantes no projeto
de lei de diretrizes orçamentárias da União; no entanto, a União adota
procedimento diverso do adotado pelo Estado, a saber: as emendas
parlamentares são consolidadas pelo Congresso Nacional, e os
créditos adicionais, após aprovação, são considerados
automaticamente abertos. Assim, rejeitamos as emendas
mencionadas.

Observando o espírito da Emenda n° 51, apresentamosa
Subemenda n° 1. Por outro lado, deixamos de acatar a Emenda n° 81
uma vez que o assunto ainda não se encontra normalizado em nível
federal, e a sua recepção inviabilizaria, de antemão , a realização de
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contratos de parcerias público-privadas no Estado.

Finalmente, rejeitamos a Emenda n° 72 que, em nosso
entendimento, tem o caráter nitidamente municipal. Ademais, o
orçamento de investimento da COPASA deve conter dotações
genéricas para o atendimento de ações de saneamento básico, e o
orçamento fiscal também prevê dotação para realização de convênio
com municípios.

Conclusão
• Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.640/04, em turno único, com as Emendas nos 2, 7 a 11, 13, 14, 40,
42, 45, 74 e 83, apresentadas por parlamentares, e n os 85 a 101,
apresentadas neste parecer; com as subemendas que receberam o n°
1 às Emendas n

o
s 21, 28, 33, 36, 43, 44, 47, 51 e 84; e pela rejeição

das Emendas n os 3 a 5, 12, 15 a 19, 23, 25 a 27, 29 a 32, 34, 35, 37 a
39, 41, 46, 48 a 50, 52 a 65, 68 a 73, 78 e 80 a 82.

Esclarecemos que, com a aprovação da Emenda n° 87 e das
subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n°5 21, 28, 33, 36,
43, 44, 47, 51 e 84, ficam prejudicadas as Emendas n

o
s 1, 6, 20 a 22,

24, 28, 33, 36, 43, 44, 47, 51, 66, 67, 75 a 77, 79 e 84.
EMENDA N°85

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O Anexo IV integra esta lei na forma de incisos deste artigo

que serão compatibilizados pelo Poder Executivo no Anexo 1.".
EMENDA N°86

Suprima-se, no parágrafo único do art. 8 0, a expressão "e com a
Instrução n° 11/2003, do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais".

EMENDA N°87
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A lei orçamentária discriminará, em categorias de

programação específicas, as dotações destinadas:
- à atividade "Manutenção do Banco de Sangue de Cordão

Umbilical e Placentário" mediante desmembramento da ação "P144 -
Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados", em
conformidade com o inciso 1 do art. 5 0 da Lei n° 15.033, de 20 de
janeiro de 2004;

11 - à construção do Centro de Convenções de Juiz de Fora;
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III - à concessão de bolsas de estudo aos alunos matriculados nas

escolas família-agrícola, nos termos da Lei n° 14.614, de 31 de março
de 2003;

IV - às atividades instituídas pela Lei n° 15.011, de 15 de janeiro de
2004, que dispõe sobre o índice Mineiro de Responsabilidade Social;

V - às atividades instituídas pela Lei n° 15.028, de 19 de janeiro de
2004, que institui a política estadual de fomento à Economia Popular
Solidária;

VI - à universalização do transporte escolar dos alunos da rede
estadual de ensino, nos termos do inciso VI do art. 10 da Lei Federal
n° 10.709, de 31 de julho de 2003;

VII - às atividades instituídas pela Lei n° 13.689, de 28 de julho de
2000, que dispõe sobre a implantação de agrovilas no Estado;

VIII - às atividades instituídas pela Lei n° 13.432, de 28 de dezembro
de 1999, que dispõe sobre o programa estadual de albergues para a
mulher vítima de violência;

IX - às atividades instituídas pela Lei n° 13.448, de 10 de janeiro de
2000, que cria o Memorial de Direitos Humanos;

X - às atividades instituídas pela Lei n° 13.369, de 30 de novembro
de 1999, que cria o programa de incentivo à formação de bombeiros
voluntários;

Xl - às atividades de conservação do patrimônio histórico e artístico
por meio da alocação de recursos no Fundo Estadual de Recuperação
do Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico - FUNPAT -;

XII - à implantação de incubadoras e parques tecnológicos.".
EMENDA N°88

Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Ar[. 30 - A transferência voluntária de recursos para município, em

virtude de convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante
a vigência de estado de calamidade pública decretado no município e
reconhecido pela Assembléia Legislativa, fica condicionada à
comprovação, por parte do município beneficiado, de:

- aplicação regular e eficaz, no ano 2003, do percentual mínimo
previsto na Constituição da República para a manutenção e o
desenvolvimento do ensino;

II - prestação de contas regular relativa a convênio executado ou a
parcela liberada de convênio em execução, observados os prazos
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nele previstos;

III - instituição e arrecadação da totalidade dos impostos de sua
competência previstos na Constituição da República;

IV - atendimento aos requisitos estabelecidos no § 1° do art. 25 da
Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1° - A transferência de que trata o "caput" deste artigo terá
finalidade específica e estará condicionada ao oferecimento de
contrapartida pela Prefeitura beneficiada, não inferior a:

- 5% (cinco por cento) para os municípios do Estado incluídos nas
áreas de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste -
ADENE - ou do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais - IDENE - ou os municípios com IDH-M menor ou igual a
0,700, segundo cálculo efetuado pela Fundação João Pinheiro para o
ano 2000;

II - 10% (dez por cento) para os municípios do Estado não incluídos
nas áreas de atuação da ADENE ou do IDENE ou os municípios com
IDH-M superior a 0,700, segundo cálculo efetuado pela Fundação
João Pinheiro para o ano 2000;

III - 1% (um por cento) para os municípios cuja quota do Fundo de
Participação dos Municípios - FPM - seja superior ao valor do repasse
do ICMS recebido no mês imediatamente anterior.

§ 2° - A exigência de contrapartida fixada no § 1° não se aplica às
transferências destinadas à cobertura de gastos com ensino
fundamental e com saúde.

§ 30 - E vedada a transferência de recursos a município em situação
irregular, bloqueado na tabela de credores do SIAFI-MG.".

EMENDA N°89
Dê-se ao inciso 1 do art. 9 0 a seguinte redação:
"Art. 9° - ................

- as dotações consignadas às obras já iniciadas forem suficientes
para o atendimento do cronograma físico-financeiro; e".

EMENDA N°90
Acrescente-se onde convier:
"Nt. .... - Dos recursos correspondentes, no mínimo, a 1% (um por

cento) da receita corrente ordinária do Estado destinados à Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG -, nos
termos do art. 212 da Constituição do Estado, e por ela privativamente
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administrados, serão destinados, no mínimo, 20% (vinte por cento) a
financiamento de projetos de pesquisa desenvolvidos por instituições
estaduais.".

EMENDA N°91
Dê-se ao art. 18  seguinte redação:
"Art. 18 - Para a elaboração das propostas orçamentárias com

recursos à conta do Tesouro Estadual, as outras despesas correntes e
as despesas de capital serão limitadas, conforme especificado a
seguir:

- os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e o
Tribunal de Contas terão como limite o montante fixado na Lei
Orçamentária de 2004, com as alterações decorrentes dos créditos
suplementares aprovados até 30 de junho de 2004;

II - o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo será
estabelecido pela JPOF, não podendo ultrapassar o montante global
fixado na Lei Orçamentária de 2004. Parágrafo único - Excetuam-se
do disposto nos incisos deste artigo as despesas decorrentes de
pagamento de precatórios e sentenças judiciais, de juros e encargos
da dívida e de amortização da dívida.".

EMENDA N°92
Dê-se ao art. 13 a seguinte redação:
"Art. 13 - A lei orçamentária conterá reserva de contingência

constituída, exclusivamente, com recursos do orçamento fiscal,
eqüivalendo, no mínimo, a 1,2% ( um vírgula dois por cento) da receita
corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para a
abertura de créditos adicionais, atendimento de passivos contingentes
e outros riscos e eventos imprevistos, sendo 0,2% ( zero vírgula dois
por cento) para atender a despesas de contrapartida de convênios a
serem assinados.".

EMENDA N°93
Acrescente-se onde convier:
"Ad. .... - No projeto de lei orçamentária, a destinação dos recursos

relativos a programas sociais conferirá prioridade às áreas de menor
índice de Desenvolvimento Humano - 10H.

Parágrafo único - Para fins do disposto no "caput" deste artigo,
consideram-se programas sociais os destinados à melhoria qualitativa
e quantitativa nas áreas da educação, da saúde, da segurança e da
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geração de emprego.".

EMENDA N°94
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O Poder Executivo enviará, juntamente com a proposta

orçamentária, relatório da avaliação das políticas públicas resultantes
das renúncias de receitas do exercício atual e a projeção para o
próximo exercício.".

Parágrafo único - Para fins do disposto no "caput" deste artigo,
consideram-se renúncia de receita a anistia, a remissão, o subsídio, o
crédito presumido, a concessão de isenção em caráter não geral, a
alteração de alíquota ou a modificação de base de cálculo que
implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros
benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.".

EMENDA N°95
Acrescente-se onde convier:
"Art...... A lei orçamentária destinará recursos para o

desenvolvimento institucional da Universidade do Estado de Minas
Gerais - UEMG - e da Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES.".

EMENDA N°96
Dê-se ao art. 48 a seguinte redação:
"Art. 48 - O superávit financeiro a ser apurado do exercício de 2005,

relativamente aos recursos originários da fonte 60 - recursos
diretamente arrecadados, dos órgãos e das entidades do Poder
Executivo, reverterá ao Tesouro Estadual como recurso ordinário para
o exercício de 2006.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo
os recursos originários de transferências do Sistema Unico de Saúde -
SUS - t dos Institutos de Previdência e aqueles que não integram a
unidade de tesouraria.".

EMENDA N°97
Dê-se ao inciso VI do art. 80 a seguinte redação:
Art. 80 - ...........
VI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e

serviços públicos de saúde, para fins do disposto na Emenda à
Constituição da República n° 29, de 13 de setembro de 2000, de tal
forma a alocar, no mínimo, 12% ( doze por cento) do produto da

r
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arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos
de que tratam os arts. 157 e 159, inciso 1, alínea "a", e inciso II, da
Constituição Federal, deduzidas as parcelas que forem transferidas
aos municípios;".

EMENDA N°98
Acrescente-se ao art. 9° o seguinte § 2°, renumerando-se o seu

parágrafo único para § 1°:
"Art. 9° - ......
§ 2° - Na definição de novos projetos de investimento em obras,

priorizar-se-ão a duplicação da Avenida Alcoa, no Município de Poços
de Caldas, a pavimentação da Rodovia MG-220 e a construção da
estrada que dá acesso ao pico do Ibituruna, no Município de
Governador Valadares.".

EMENDA N°99
Acrescente-se onde convier:
"Ad. .... - A lei orçamentária conterá dotação para execução e

operacionalização de programas, projetos de geração de tecnologias,
conhecimento, informações e infra-estrutura que visem a atender
demandas emergenciais de pesquisa e experimentação do
agronegócio no Estado.".

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°21
Acrescente-se no art. 80 o seguinte inciso XV e o seguinte § 20 ,

renumerando-se o parágrafo único para § 1°:
"Art. 80 - .........
XV - demonstrativo regionalizado, em valores nominais e

percentuais, das despesas decorrentes de atividades de fomento do
Estado, por função orçamentária e por tipo de receita, referentes aos
exercícios de 2003 e 2004, e previsão para o exercício de 2005.

§2.. Para os fins do disposto no inciso XV deste artigo, serão
consideradas as despesas dos fundos estaduais que contemplem
atividade de fomento.".

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°28
Dê-se ao inciso XII do art. 80 a seguinte redação:
"Art. 80 - ....................
XII - demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a

despesa decorrente de isenção, anistia, transação, remissão,
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subsídio, crédito presumido e benefício de natureza financeira,
tributária e creditícia, contendo:

a) o montante da renúncia por modalidade;
b) os setores da economia beneficiados;
c) o montante por função orçamentária;
d) o montante por tipo de receita.".

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°33
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 10,

inciso li, da Constituição Federal, ficam autorizados as concessões de
vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e
funções e alterações de estruturas de carreiras, conforme lei
especifica, bem como admissões ou contratações de pessoal a
qualquer título, observado o disposto na Lei Complementar Federal n°
101, de 4 de maio de 2000.".

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°36
Acrescente-se ao art. 80 o seguinte inciso XVI
"Art. 80 - ...............
XVI - demonstrativo das receitas originadas de taxas e dos custos

dos serviços públicos financiados por taxas.".
SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°43

Dê-se ao art. 16 do projeto a seguinte redação:
"Art. 16 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em

observância do princípio da publicidade, o Poder Executivo
disponibilizará na Internet, para acesso de toda a sociedade, pelo
menos as seguintes informações:

- a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
II - a Lei Orçamentária Anual;
III - as informações de programação e execução de metas físicas do

S IG PLAN;
IV - a execução orçamentária com o detalhamento das ações por

função, subfunção e programa, mensalmente e de forma acumulada;
V - até o vigésimo dia de cada mês, relatório comparativo da

arrecadação mensal realizada até o mês anterior das receitas
administradas;

VI - o relatório das tomadas ou das prestações de contas anuais e
extraordinárias dos órgãos e das entidades da administração pública

SAC
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estadual, no prazo de trinta dias após o envio ao Tribunal de Contas
do Estado dos respectivos processos de tomadas e prestações de
contas.".

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°44
Acrescente-se à Emenda n° 44, após o termo "órgão" o termo

"contratante".
SUBEMENDA N°1 À EMENDA N°47

Acrescente-se, no Capítulo V, o seguinte art. 37, renumerando-se os
demais:

"Art. 37 - Acompanhará a proposta de lei orçamentária o plano de
aplicação dos recursos do BDMG e dos fundos estaduais por ele
geridos, contendo os valores executados nos dois últimos exercícios,
o previsto para 2004 e o estimado para 2005, detalhado na forma dos
§ 1°e2°.

§ 1° - O plano de aplicação de que trata o "caput" deste artigo
deverá conter demonstrativos consolidados das aplicações a fundo
perdido, dos empréstimos e dos financiamentos efetivamente
concedidos e do fluxo das aplicações, entendido como o total dos
empréstimos e dos financiamentos concedidos, deduzidas as
amortizações.

§ 20 - Os demonstrativos a que se refere o § 1° observarão o
seguinte:

- serão discriminados a participação de cada setor de atividade, a
origem dos recursos aplicados e o porte do tomador dos
financiamentos;

II - os empréstimos e os financiamentos serão apresentados
evidenciando, separadamente, o fluxo das aplicações e os
empréstimos e financiamentos efetivamente concedidos;

III - a metodologia explicitará, tanto para o fluxo das aplicações
quanto para os empréstimos e financiamentos efetivamente
concedidos, a composição das fontes de recursos.

§ 30 - O BDMG elaborará demonstrativos bimestrais da execução do
plano de financiamento, que integrarão o relatório de que trata o § 4°
do art. 157 da Constituição do Estado, e os manterá atualizados na
Internet.'.

SUBEMENDA N°1 À EMENDA N°51
Acrescente-se onde convier:
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"Art..... - O Poder Executivo enviará juntamente com a proposta

de lei orçamentária relatório específico para cada ação a ser
executada mediante parceria público-privada.".

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°84
Substitua-se, na Emenda n° 84, o termo "regionais" pela expressão

"sociais e regionais".
EMENDA N° 100

Dê-se ao art. 26 a seguinte redação:
"Art. 26 - Os órgãos e as entidades, para registro dos valores

correspondentes aos seus precatórios judiciários na proposta
orçamentária de 2005, deverão assegurar-se da existência do trânsito
em julgado.

§ 1° - O Tribunal de Justiça, sem prejuízo do envio de dados
cadastrais dos precatórios aos órgãos e às entidades devedores,
encaminhará à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
da Assembléia Legislativa e à Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão a relação dos débitos constantes nos precatórios judiciários,
discriminado por órgão, autarquia, fundação e por grupo de natureza
de despesa, especificando:

- o número do precatório;
li - o número da ação originária;
III - o tipo de causa julgada;
IV - a data de autuação do precatório;
V - o nome do beneficiário;
VI - o valor do precatório a ser pago;
VII - data do trânsito em julgado.
§ 20 - Para fins de acompanhamento, controle e centralização, os

processos referentes ao pagamento de precatórios judiciários serão
submetidos à apreciação da Advocacia-Geral do Estado pelos órgãos
e pelas entidades das administrações direta e indireta.

§ 30 - Os créditos orçamentários necessários ao pagamento de
despesas com precatórios judiciários decorrentes de condenações
impostas ao Estado relativos aos órgãos da administração direta
serão alocados em dotações orçamentárias específicas da Advocacia-
Geral do Estado e consignados ao Tribunal Competente, com base na
relação de débitos apresentados até 1° de julho de 2004, com valores
atualizados até essa data, para pagamento na forma do disposto no §
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1° do art. 100 da Constituição da República.

§ 40 - Os créditos orçamentários necessários ao pagamento dos
débitos de despesas com precatórios judiciários relativos às entidades
da administração indireta serão alocados diretamente ao orçamento
das autarquias e das fundações devedoras e consignados ao Tribunal
Competente, com base na relação de débitos apresentados até 1° de
julho de 2004, com valores atualizados até essa data, para pagamento
na forma do disposto no § l°do ai. 100 da Constituição da República.

§ 50 - O pagamento de débito decorrente de precatório judiciário
será feito na ordem cronológica de sua apresentação e à conta dos
créditos orçamentários respectivos, assegurando-se o direito de
preferência àqueles de natureza alimentícia.

§ 60 - Os precatórios judiciários relativos a créditos de natureza
alimentícia serão relacionados em separado dos demais, e seu
pagamento será feito igualmente na ordem cronológica de
apresentação e à conta dos créditos orçamentários respectivos.

§ 70 - Os recursos alocados para os fins previstos no "caput" deste
artigo não poderão ser cancelados para abertura de créditos
adicionais com outra finalidade.".

EMENDA N° 101
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa

relatório trimestral contendo demonstrativo das despesas decorrentes
de atividades de fomento do Estado, compreendidas as subvenções e
auxílios, os contratos de gestão ou instrumentos similares, as
parcerias, os convênios e os benefícios econômicos diretos em virtude
da outorga de títulos de utilidade pública e de Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP.".

Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico

Simões - Ricardo Duarte - Marília Campos - José Henrique - Antônio
Carlos Andrada.

Anexo IV
(a que se refere o art. ... da Lei n° .... dedede)

- Fica incluída no Anexo 1 - Prioridades e Metas da Administração
Pública Estadual -, no programa 0347- Reestruturação da Plataforma
Logística e de Transportes da Região Metropolitana - a seguinte ação
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com seu produto e unidade de medida:

P876 - Alargamento e reestruturação da Avenida Antônio Carlos
Infra-estrutura melhorada (percentual) 33%
II - Fica incluída no Anexo 1 - Prioridades e Metas da Administração

Pública Estadual - a seguinte ação com seu produto e unidade de
medida:

PO43 - Construção de centro de convenções - Belo Horizonte e Juiz
de Fora

Centro de feiras e exposições de Minas Gerais acompanhado
(centro de feiras) 2

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.641/2004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Fundação Fausto Pinto da
Fonseca, com sede no Município de Nova Serrana.

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

Fundamentação
A referida Fundação, sem fins lucrativos, tem como principal objetivo

administrar o funcionamento de cursos de ensino superior, através do
Instituto Superior de Educação, Pesquisa e Administração de Nova
Serrana - ISEPANS.

No campo da pesquisa, trabalha na busca de novas tecnologias e
procedimentos que irão beneficiar a todos. A entidade promove o
desenvolvimento do município e da região, na medida em que seus
empreendimentos na área de educação e pesquisa contribuem para a
capacitação da mão-de-obra. Pela sua atuação, é justo que seja
declarada de utilidade pública.

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

1.641/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Leonidio Bouças, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.679/2004

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado George Hilton, o Projeto de Lei n°
1.679/2004 visa a declarar de utilidade pública a Casa de
Recuperação e Triagem Vida, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

Fundamentação
A referida entidade, fundada em 1998, possui como objetivos

precípuos: oferecer bem-estar à criança e ao adolescente que se
encontrem em situação de riscos pessoal e social, buscando a sua
inserção na comunidade; promover atividades de apoio e recuperação
de dependentes químicos; prestar assistência e orientação aos
familiares dos recuperandos; oferecer serviços médicos,
odontológicos e psicológicos aos seus assistidos, bem como cursos
profissionalizantes, visando à sua integração no mercado de trabalho.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.679/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Ricardo Duarte, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.681/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Frei Inocêncio, com sede nesse município.

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

Fundamentação
A entidade em análise é voltada para a assistência social, tendo

como principal finalidade prestar serviços às pessoas portadoras de
deficiência.

Trabalha propiciando saúde, educação, lazer, cultura e atividades
esportivas aos que os procuram, principalmente àqueles oriundos dos
segmentos mais carentes.

Por tudo isso, a APAE de Frei Inocêncio merece o reconhecimento
público, na forma da concessão do título de utilidade pública.

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

1.681/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Manha Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N-
1.694/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Bittar, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Fundação de Ação Social
Evangélica Reverendo Adão Bomtempo - FASE -, com sede no
Município de Uberlândia.

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

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

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício de
seus cargos.

O § 20 do art. 90 de seu estatuto determina que o exercício das
funções da diretoria e do conselho não será remunerado, e o art. 24
determina que, em caso de dissolução, os bens remanescentes serão
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destinados a instituição congênere, registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.694/2004.
Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

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

1.695/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Bittar, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Casa de Hospedagem
Betesda, com sede no Município de Uberlândia.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3/6/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

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

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício de
seus respectivos cargos.

O parágrafo único do art. 70 de seu estatuto determina que o
exercício das funções da diretoria não será remunerado, e o parágrafo
único do art. 23 dispõe que, em caso de dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a entidade registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social ou pública.

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

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade
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e legalidade do Projeto de Lei n° 1.695/2004.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Ermano

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

1.696/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação Batista de
Amparo Social, com sede no Município de Dionisio.

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

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

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício de
seus cargos.

O art. 28 de seu estatuto determina que o exercício das funções da
diretoria e do conselho não será remunerado, e o art. 32 dispõe que,
em caso de dissolução, os bens remanescentes serão destinados a
uma instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.696/2004.
Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Ermano

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

1.700/2004
Comissão de Constituição e Justiça



76
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade Recreativa
Montealegrense de Truque - SRMT -, com sede no Município de
Monte Alegre de Minas.

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

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

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício de
seus cargos.

O § 30 do art. 70 do estatuto da entidade determina que o exercício
das funções dos membros da diretoria e do conselho fiscal não será
remunerado, e o art. 24 dispõe que, em caso de dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a entidade congênere, com
personalidade jurídica e registrada no Conselho Municipal de
Assistência Social.

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

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.700/2004.
Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Maria Tereza Lara - Ermano

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

1.701/2004
Comissão de Constituição e Justiça

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

1.70112004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária da Comunidade de Cavalinho, com sede no
Município de Morro da Garça.
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Publicada no "Diário do Legislativo", em 4/6/2004, vem a matéria a

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

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações civis em funcionamento no

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

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

Ressalte-se, ainda, que o § 3 0 do art. 19 do seu estatuto prevê que
as atividades dos diretores serão inteiramente gratuitas e o § 2 0 do art.
37 determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere sediada no
Município de Morro da Garça.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.701/2004.
Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Ermano

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

1.708/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a instituição denominada Mineiro Esporte
Clube Futebol Feminino e Masculino, com sede no Município de
Frutal.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 4/6/2004 e
distribuída a este órgão colegiado, a quem compete proceder ao seu
exame preliminar, conforme está disposto nos arts. 188 e 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
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Analisada a documentação juntada aos autos do processo,

constata-se que o Mineiro Esporte Clube atende às exigências
enunciadas no art. 1° da Lei n.° 12.972, de 1998, para que possa ser
agraciado com o título declaratório de utilidade pública no âmbito do
Estado.

Com efeito, a entidade é dotada de personalidade jurídica, está em
funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria, composta por
pessoas de reconhecida idoneidade, não é remunerada pelo exercício
de suas atividades.

Cabe ainda destacar que, segundo o art. 77 do seu estatuto,
nenhum dos membros da diretoria e do conselho fiscal será
remunerado, enquanto o § 1° do art. 66 determina que, na hipótese de
extinção da entidade, o patrimônio remanescente será destinado a
obras assistenciais de natureza filantrópica.

Conclusão
Em vista do apresentado, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.708/2004.
Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Ermano

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

1.710/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Em cumprimento do disposto no art.153, inciso III, da Constituição

do Estado, o Governador do Estado encaminhou a esta Casa, por
meio da Mensagem n° 238/2004, o Projeto de Lei n° 1.710/2004, que
autoriza a abertura de crédito suplementar para atender a despesas
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do Fundo Estadual
de Proteção e Defesa do Consumidor.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 5/6/2004, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do art. 160 da Constituição
do Estado e do art. 204 do Regimento Interno.

Em conformidade com o disposto no § 2° do art. 173 do Regimento
Interno, o Projeto de Lei n° 1.57612004, do Procurador-Geral de
Justiça, foi anexado ao projeto em análise por tratar da mesma
matéria, de competência privativa do Governador do Estado.
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Nos termos regimentais, foi concedido prazo de 20 dias para

apresentação de emendas. No decurso do prazo regimental, não
houve apresentação de emendas.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.710/2004 tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a abrir créditos suplementares, no valor total de
R$4.127.576,00, ao Orçamento Fiscal, em favor do Ministério Público
do Estado de Minas Gerais e do Fundo Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor. Tal medida é necessária, tendo em vista que
a Lei n° 15.031, de 20/1/2004, que estima as receitas e fixa as
despesas para o exercício fiscal de 2004, somente contém dispositivo
que autorize antecipadamente a abertura de créditos suplementares
aos orçamentos do Poder Executivo e da Assembléia Legislativa.

A Lei n° 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estado, dos municípios e do Distrito Federal, recepcionada
pela Constituição da República de 1988 com "status" de lei
complementar, regula a abertura de créditos suplementares em seu
art. 43, "in verbis":

"Art. 43 - A abertura dos créditos suplementares e especiais
depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa
e será precedida de exposição justificativa.".

Em consonância com o disposto na lei federal, o projeto discrimina
as despesas a serem cobertas, destinadas basicamente para o
atendimento da questão ambiental da bacia do rio São Francisco, para
a multiplicação das atividades em prol da criança e do adolescente
das regiões do Jequitinhonha, Mucuri, Norte e Rio Doce e para ações
financiadas pelo Fundo Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor, especificando as seguintes fontes de recursos:

- anulação de dotação orçamentária do Ministério Publico do
Estado de Minas Gerais, no valor de R$1.000.000,00;

II - Convênio n° 076/2003, firmado entre o Ministério Público do
Estado de Minas Gerais e a Secretaria Especial de Direitos Humanos
da Presidência da República, novalor de R$1.217.004,00;

III - convênio SECEXIMMA n° 2001 CC0083 e seus termos aditivos,
firmado entre o Ministério do Meio Ambiente, com interveniência do
Ministério da Integração Nacional e da Secretaria de Infra-estrutura
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Hídrica, e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no valor
de R$916.070,00;

IV- recursos provenientes de multas aplicadas pelo Programa
Estadual de Proteção ao Consumidor - PROCON-MG -, no valor de
R$994.502,00.

Cumpre salientar que o projeto em epígrafe corrige vício de iniciativa
insanável constante no Projeto de Lei n° 1.576/2004, de autoria do
Procurador-Geral de Justiça, anexado à proposição. Com  efeito, a
matéria orçamentária, compreendida a abertura de créditos adicionais,
é de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, em
conformidade com o disposto no art. 165 da Constituição da República
e no art. 153 da Constituição do Estado. Assim, o trecho abaixo
transcrito da decisão monocrática final do Supremo Tribunal Federal,
por ocasião do julgamento da ADIN n° 883-RJ, define a forma
procedimental referente à matéria:

"8 - O Supremo Tribunal já decidiu que, não obstante a autonomia
institucional conferida ao Ministério Público pela Carta Política,
permanece, na esfera exclusiva do Poder Executivo a competência
para instaurar o processo de formação das leis orçamentárias em
geral. A Constituição Federal apenas autoriza a elaboração, na fase
pré-legislativa, de sua proposta orçamentária, dentro dos limites
estabelecidos na lei de diretrizes (ADIN n° 514-DF, DJ - 18/03/94, p.
5164).".

Por fim, é importante mencionar que a maior parte dos recursos
financeiros foi concedida pela União por intermédio do Ministério do
Meio Ambiente e da Secretaria Especial de Direitos Humanos da
Presidência da República, sendo o restante proveniente da anulação
de dotação orçamentária de outras despesas correntes do Ministério
Público e de multas aplicadas pelo PROCON-MG. Não haverá, pois,
impacto financeiro para o Tesouro estadual.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei n°1.710/2004.
Sala das Comissões, 20 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Doutor Viana -

Adalclever Lopes.
PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI
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COMPLEMENTAR N° 38/2003

(Nova Redação nos Termos do Art. 138 do Regimento Interno)
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Projeto

de Lei Complementar n°3812003 tem por objetivo alterar dispositivos
da Lei Complementar n° 33, de 28/6/94 (Lei Orgânica do Tribunal de
Contas do Estado), e dar outras providências.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria. Em seguida, a Comissão
de Administração Pública, analisando o mérito do projeto, opinou por
sua aprovação na forma original.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer, nos termos do
art. 188, e/co art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Durante a discussão foram apresentadas propostas de emendas,
que, aprovadas, foram incorporadas a este parecer.

Fundamentação
A proposição em tela altera dispositivos da Lei Complementar n° 33,

de.28/6/94 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado), relativos à
forma de ingresso na carreira dos Auditores e dos membros do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

A primeira mudança proposta refere-se à alteração do art. 4 0 da
mencionada lei complementar, que dispõe sobre a composição do
Tribunal de Contas do Estado - TCE - relativamente ao número de
Auditores dos quadros dessa Corte, a forma de ingresso na carreira
de Auditor, por meio de concurso público, a extensão das garantias e
dos impedimentos de Juiz do Tribunal de Alçada ao integrante da
carreira, bem como as competências dos Auditores. Tal mudança se
dá em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal - ADIN no
1 .067/MG -, que determinou que o ingresso no cargo de Auditor se dê
por concurso público. Desde 21/11/97, quando foi publicada a ADIN,
não entrou no TCE Auditor algum, sendo que, atualmente, a Casa
conta com apenas dois Auditores em atividade.

Vale ressaltar que, de acordo com o art. 79 da Constituição mineira,
o ingresso no referido cargo se daria por meio de nomeação pelo
Governador do Estado, depois de aprovada a escolha pela
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Assembléia Legislativa, tendo o indicado cumprido os requisitos:
possuir título de curso superior de Direito, Ciências Econômicas,
Ciências Contábeis ou Administração Pública; ter mais de cinco anos
de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exijam
os conhecimentos das áreas mencionadas; possuir idoneidade moral
e reputação ilibada; ter, no mínimo, 30 e, no máximo, 65 anos de
idade na data da indicação.

A proposta prevê, ainda, a alteração dos arts. 22 e 23 da
mencionada lei complementar, que dispõem sobre o Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas, para adequar a forma de ingresso e a
composição desse Ministério especial, junto ao TCE, às decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal - STF - sobre o assunto.
Assim, os arts. 4-A e 22-A da proposição tratam da criação de Câmara
e das competências do Procurador-Geral do Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas.

Conforme o parecer exarado pela Comissão de Constituição e
Justiça, no que se refere à composição numérica de Auditores e
Procuradores junto ao TCE, o paradigma dos Tribunais de Contas
Estaduais é aquele instituído para o Tribunal de Contas da União. Isso
se aplica também para as competências, atribuições e prerrogativas
de seus membros e para os seus órgãos internos, especialmente a
Auditoria e o Ministério Público Especial. A proposição em análise,
além de seguir o modelo federal, reduz substancialmente os gastos
públicos com pessoal, ao diminuir quatro cargos de Auditor e três de
Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. De
acordo com informações do Tribunal de Contas, a redução de sete
para quatro Auditores representa economia anual de R$785.950,00
nos gastos de pessoal da Casa. Da mesma forma, a diminuição de
três cargos de Procurador representaria uma economia de
R$589.462,00. Portanto, não há impedimento, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, à tramitação do projeto.

Finalmente, cabe ressaltar que o objeto da proposição vem ao
encontro das conclusões da comissão especial instalada na
Assembléia Legislativa em março de 2003 para promover amplo
estudo sobre a atuação do Tribunal de Contas do Estado. Essa
comissão concluiu, em seu relatório final, que "a implantação do
Ministério Público Especial junto do Tribunal torna-se um imperativo
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com a decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou
inconstitucional a forma como é organizado atualmente o Ministério
Público junto àquela Casa". No que tange ao cargo de Auditor, a
comissão concluiu ser "premente a necessidade de realização de
concurso para Auditor do Tribunal de Contas, visto que o Auditor do
Tribunal é um servidor público, e não um agente político, devendo
sujeitar-se às regras instituídas no art. 37 da Constituição Federal, que
prescreve concurso público para ingresso na carreira".

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

Complementar n°38/2003, no 1° turno, com as Emendas n
o
s 1 e 2, a

seguir apresentadas.
EMENDA N°1

O "caput" do art. 22 a que se refere o ar[. 1° passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 22 - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas compõe-
se de quatro procuradores, nomeados pelo Governador do Estado,
entre brasileiros, advogados, admitidos por intermédio de concurso
público de provas e títulos.".

EMENDA N°2
Suprimam-se o art. 5 0 e o anexo único.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Chico

Simões - Olinto Godinho.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.333/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.333/2003
institui e estrutura as carreiras do Quadro de Pessoal do Grupo de
Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-
Institucionais.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 3/12/2003 e republicado em
24/3/2004, foi o projeto distribuído a esta Comissão e às Comissões
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para receber parecer.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "c", do Regimento Interno,
cabe-nos examinar a matéria quanto a sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade.
Fundamentação

Por meio da proposição em epígrafe, objetiva-se instituir as carreiras
de Oficial de Serviços Operacionais (152 cargos), Auxiliar de Serviços
Governamentais (173 cargos), Agente Governamental (384 cargos),
Gestor Governamental (798 cargos), Assistente de Administração e
Finanças (726 cargos), Analista de Administração e Finanças (251
cargos), Analista de Gestão (37 cargos), Técnico de Administração
Geral (68 cargos), Técnico de Indústria Gráfica (170 cargos), Auxiliar
de Administração Geral (30 cargos) e Auxiliar de Indústria Gráfica (24
cargos). Todos os cargos, como não poderia deixar de ser, são de
provimento efetivo. A estrutura das carreiras vem disposta no Anexo 1.

De acordo com o Relatório Simplificado sobre extinção e criação de
cargos, da Secretaria de Planejamento e Gestão, observa-se que há
criação de cargos no Quadro de Pessoal do Grupo de Atividades de
Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais.
Por outro lado, grande quantidade de cargos é extinta. A informação
se confirma no Capítulo III do projeto.

O Anexo IV do projeto, ao qual se reporta o art. 20, cuida das
atribuições genéricas dos cargos das carreiras em referência. O
devido detalhamento será definido no regulamento da lei.

O art. 30 do projeto traz conceitos básicos para a aplicação da lei.
Embora a matéria deva constar de lei complementar, dada a sua
natureza estatutária, segundo o disposto no art. 65, § 1 0, da
Constituição do Estado, nada impede seja reproduzida no projeto,
desde que não contrarie a legislação vigente. De todo modo, é
conveniente, nesse momento, tornar os referidos conceitos mais
precisos.

Vale lembrar, a propósito, que o Governador do Estado encaminhou
a esta Casa o Projeto de Lei Complementar n° 52/2004, justamente
para adequar o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Minas
Gerais, Lei n° 869, de 5/7/52 (recepcionada como lei complementar),
aos conceitos básicos que o projeto em análise estabelece.

O art. 4° do projeto declara que as carreiras em questão integram o
Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e
Político-Institucionais e define, em seguida, os órgãos de lotação dos
respectivos agentes. A efetiva lotação virá por decreto, observada a
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necessidade de cada órgão ou entidade, conforme se infere do art.
50 A esse respeito, cumpre observar a necessidade de anuência
da entidade da administração indireta do Estado sobre a questão,
tendo em vista a sua autonomia sobre a administração de seu
pessoal.

Admite-se a cessão de servidor para órgão ou entidade não
integrante do Grupo de Atividades de que trata a proposição apenas
para a ocupação de cargo de provimento em comissão ou função
gratificada.

O Capítulo II do projeto trata propriamente das carreiras. A Seção 1
desse capítulo contém regras sobre ingresso, notadamente o nível de
escolaridade exigido para as carreiras de que trata o projeto, as fases
do concurso público, as instruções que devem constar no edital e as
exigências para posse. O art. 10 menciona as fases da carreira: a
progressão, a promoção e o ingresso. O equívoco é patente, uma vez
que esses institutos se referem aos meios pelos quais se ingressa e
se muda de fases na carreira, mas não propriamente às fases, que
teriam que ver com os graus e os níveis de posicionamento do
servidor.

Ressalte-se que nas carreiras propostas existe a possibilidade de
promoção a níveis mais elevados com base na valorização da
titulação acadêmica do servidor, permitindo-se ainda ao servidor o
desenvolvimento na carreira por escolaridade adicional, que se traduz
como formação complementar ou superior àquela exigida para o nível
do cargo da carreira em que o servidor estiver posicionado.

A carga horária de trabalho também está definida na proposição em
análise, com regras para os atuais e futuros servidores, bem como a
previsão de jornadas distintas em uma mesma carreira.

Com relação à criação de cargos, além de ser possível inferir da Lei
de Diretrizes Orçamentárias a respectiva previsão, vale lembrar que o
projeto em análise não contém a tabela de vencimentos das carreiras
que disciplina, razão pela qual a proposição não cria despesas para o
erário.

Com efeito, a data da efetiva entrada em vigor da nova carreira
depende de legislação ulterior, que fixe a correspondente tabela de
vencimentos e, num momento seguinte, de decreto que disponha
sobre posicionamento segundo critérios definidos no art. 35.
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A proposição contém diretrizes que versam sobre padrão

remuneratório e posicionamento dos atuais servidores em razão da
implantação da nova carreira. Ao decidir entre a nova carreira e a
antiga, o servidor poderá optar pelos qüinqüênios ou pelo adicional de
desempenho.

Outrossim, o projeto cuida do enquadramento do inativo na nova
carreira, para fins de percepção do vencimento básico correspondente
ao nível e ao grau em que for posicionado, bem como do direito à
opção pelo não enquadramento na nova carreira com as mesmas
regras estabelecidas para o servidor público efetivo.

Feita a análise do projeto à luz dos dispositivos constitucionais e
legais pertinentes, verificou-se a necessidade de algumas
modificações nos seus dispositivos a fim de adaptá-lo à legislação
complementar concernente. Além disso, foram avaliadas as alterações
propostas na emenda do Governador do Estado, encaminhada por
meio da Mensagem n°213, de junho de 2004. Apresentamos, assim,
na conclusão deste parecer, o Substitutivo n° 1, que incorpora as
modificações necessárias ao aprimoramento do texto da proposição,
destacando-se as seguintes alterações:

- procedeu-se à inclusão do Gabinete Militar do Governador entre os
orgãos vinculados ao Grupo de Atividades de que trata a proposição;

- foi alterado o quantitativo de cargos de algumas carreiras;
- alterou-se a nomenclatura de duas carreiras com exercício na

Secretaria de Estado da Fazenda;
- foram feitas mudanças, no que se refere à definição de conceitos,

para adequar a proposição à legislação complementar pertinente;
- foram suprimidos os arts. 10 e 11, que se referem às fases da

carreira, por motivos já mencionados neste parecer;
- os arts 23 a 33, que definem transformações de cargos, foram

suprimidos por se tratar de simples descrições do que está
representado no Anexo II do projeto;

- foram feitas inversões na ordem dos artigos, de forma a transpor
para o capítulo das Disposições Transitórias os comandos relativos à
situação dos atuais servidores depois das reformas instituídas pela
proposição, conforme os ditames da técnica legislativa e, finalmente,

- promoveram-se alterações no texto, com o objetivo de sanar vícios
de redundância que comprometem sua clareza.
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Conclusão

pela juridicidade, constitucional idade e
Lei n° 1333/2003 na forma do Substitutivo n°

SUBSTITUTIVO N° 1
Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Gestão,

Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Gerais

Art.1 0 - Ficam instituídas as seguintes carreiras do Grupo de
Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-
Institucionais:

- Oficial de Serviços Operacionais;
II - Auxiliar de Serviços Governamentais;
III - Agente Governamental;
IV - Gestor Governamental;

•V - Técnico Fazendário de Administração e Finanças;
VI - Analista Fazendário de Administração e Finanças;
VII - Analista de Gestão;
VIII - Técnico de Administração Geral;
IX - Técnico da Indústria Gráfica;
X - Auxiliar de Administração Geral;
XI - Auxiliar da Indústria Gráfica;
XII - Técnico de Aeronave do Gabinete Militar;
XIII - Comandante de Aeronave do Gabinete Militar.
Parágrafo único - A estrutura das carreiras instituídas nesta lei e o

número de cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo 1.
Art. 20 - As atribuições gerais das carreiras de que trata o art.1° são

as constantes no Anexo IV.
Parágrafo único - As atribuições específicas das carreiras de que

trata esta lei serão definidas em regulamento.
Art. 30 - Para os efeitos desta lei considera-se:

- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo
sua área de atuação;

II - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e
de provimento em comissão de cada órgão ou entidade;
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III - plano de carreira o conjunto de normas que disciplinam o
ingresso e o desenvolvimento do servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo em uma determinada carreira e definem sua
estrutura;

IV - carreira o conjunto de cargos agrupados segundo sua natureza
e complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em
razão do grau de responsabilidade e das atribuições da carreira;

V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus,
apresentando os mesmos requisitos de capacitação, mesma natureza,
complexidade, atribuições e responsabilidades;

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira de provimento efetivo;

VII - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional
do quadro de pessoal preenchido por servidor público efetivo, com
criação, remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades
definidos em lei, e direitos e deveres de natureza estatutária
estabelecidos em lei complementar.

Art. 40 - Os cargos das carreiras de que trata esta lei integram os
quadros de pessoal dos seguintes órgãos e entidades da
administração direta e indireta do Poder Executivo:

- na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG -,
na Auditoria-Geral do Estado - AUGE -, na Secretaria de Estado de
Fazenda - SEF -, na Secretaria de Estado de Governo - SEGOV -, no
Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais
em Brasília - ERMG-BR , no Escritório de Representação do Governo
do Estado de Minas Gerais no Rio de Janeiro - ERMG-RJ - t na
Advocacia-Geral da Estado - AGE - e no Gabinete Militar do
Governador, as carreiras de Oficial de Serviços Operacionais e
Auxiliar de Serviços Governamentais;

II - na SEPLAG, na AUGE, na SEGOV, no ERMG-BR, no ERMG-RJ,
na AGE e no Gabinete Militar do Governador, as carreiras de Agente
Governamental e Gestor Governamental;

III - na SEF, as carreiras de Técnico Fazendário de Administração e
Finanças e Analista Fazendário de Administração e Finanças;

IV - na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - IO-MG -, as
carreiras de Analista de Gestão, Técnico de Administração Geral,
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Técnico da Indústria Gráfica, Auxiliar da Indústria Gráfica e Auxiliar
de Administração Geral;

V - no Gabinete Militar do Governador, as carreiras de Técnico de
Aeronave do Gabinete Militar e Comandante de Aeronave do
Gabinete Militar.

Art. 50 - A lotação dos cargos de provimento efetivo das carreiras de
que trata esta lei nos órgãos e nas entidades a que se refere o art. 40
será estabelecida em decreto, de acordo com a necessidade de cada
órgão ou entidade, mediante aprovação da SEPLAG.

Parágrafo único - No caso de reorganização, extinção ou criação de
órgão ou entidade, a lotação será estabelecida em decreto e fica
condicionada à aprovação da SEPLAG.

Art. 60 - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores entre os órgãos e as entidades a que se refere o art. 41
desta lei somente serão permitidas dentro da mesma carreira.

Parágrafo único - Poderá haver transferência de servidor público
ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras a que se
referem os incisos 1 e II do art. 4 0 entre os órgãos de que tratam os
referidos incisos, condicionada à existência de vaga no órgão para o
qual o servidor será transferido, nos termos do regulamento.

Art. 70 - Poderá haver cessão de servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo das carreiras de que trata esta lei para órgão ou
entidade vinculados a carreira diversa, para o exercício de cargo de
provimento em comissão ou função gratificada.

Art. 80 - A carga horária de trabalho dos detentores de cargos das
carreiras do Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento,
Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais será de:

- trinta ou quarenta horas semanais, conforme definido em edital de
concurso público, para Gestor Governamental, Analista de Gestão,
Técnico de Administração Geral e Técnico da Indústria Gráfica;

II - quarenta horas semanais para Técnico Fazendário de
Administração e Finanças e Analista Fazendário de Administração e
Finanças;

III - trinta horas semanais para Técnico de Aeronave do Gabinete
Militar e Comandante de Aeronave do Gabinete Militar.

Capítulo li
Da Carreira
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Seção 1

Do Ingresso
Art. 90 - o ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei dar-

se-á no primeiro grau do nível inicial e dependerá de aprovação em
concurso público de provas ou de provas e títulos.

Parágrafo único - Não haverá outros ingressos nas carreiras de
Oficial de Serviços Operacionais, Auxiliar de Serviços
Governamentais, Agente Governamental, Auxiliar de Administação
Geral e Auxiliar da Indústria Gráfica.

Art. lo - O ingresso em carreira instituída por esta lei dependerá,
conforme definido no edital do concurso público, de comprovação
mínima de habilitação em:

- nível superior, para as carreiras de Gestor Governamental,
Analista Fazendário de Administração e Finanças e Analista de
Gestão;

II - nível intermediário, para as carreiras de Técnico de
Administração Geral, Técnico Fazendário de Administração e
Finanças, Técnico da Indústria Gráfica, Técnico de Aeronave do
Gabinete Militar e Comandante de Aeronave do Gabinete Militar.

Parágrafo único - Para fins do disposto nesta lei, consideram-se:
- nível superior a formação em educação superior compreendendo

curso ou programa de graduação, na forma da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação;

II - nível intermediário a formação em ensino médio ou em curso de
educação profissional de ensino médio, na forma da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação.

Art. li - O concurso público para ingresso nas carreiras instituídas
por esta lei será de carateres eliminatório e classificatório e conterá as
seguintes etapas sucessivas:

- provas ou provas e títulos;
II - prova de aptidões psicológica e psicotécnica, se necessário;
III - prova de condicionamento físico por testes específicos, se

necessário;
IV - curso de formação técnico-profissional, se necessário, na forma

de regulamento.
§ 1° - As instruções reguladoras dos processos seletivos serão

publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as especificidades
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das atribuições do cargo, no mínimo:

- o número de vagas existentes;
II - as matérias sobre as quais versarão as provas e os seus

respectivos programas;
III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;
IV - os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso;
V - o caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do

concurso;
VI - os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de

comprovação de estar o candidato:
a) no gozo dos direitos políticos;
b) em dia com as obrigações militares;
VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso nas carreiras;
VIII - a carga horária de trabalho.
§ 2° - O curso a que se refere o inciso IV do 'caput" deste artigo será

desenvolvido em parceria com a Escola de Governo da Fundação
João Pinheiro.

Art. 12- Concluído o concurso público e homologados os resultados,
a nomeação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem de
classificação, observado o prazo de validade do concurso.

§ 1° - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data
de sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 20 - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
deverá comprovar:

- cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do §
1°doart. 11;

II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento;
III - aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio de

avaliação médica, nos termos da legislação vigente.
Art. 13 - O ocupante de cargo de provimento efetivo do Poder

Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de concurso
público, ingressar em cargo de carreira instituída por esta lei, com
jornada equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração,
incluídos adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à
do cargo de carreira instituída por esta lei, poderá perceber a
diferença a título de vantagem pessoal nominalmente identificada,
sujeita exclusivamente à revisão geral da remuneração dos servidores
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estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no 'caput"
deste artigo, não serão computados os adicionais a que se refere o
art. 118 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 14 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras de que trata
esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 15 - Progressão é a passagem do servidor para grau
imediatamente superior no mesmo nível da carreira a que pertencer,
condicionada à sua permanência em efetivo exercício no grau inferior
pelo prazo mínimo de dois anos e à obtenção de resultado satisfatório
em duas avaliações periódicas de desempenho individual.

Art. 16 - Promoção é a passagem do servidor para nível
imediatamente superior na mesma carreira a que pertencer,
condicionada à sua permanência em efetivo exercício no nível inferior
pelo prazo mínimo de cinco anos e à obtenção de resultado
satisfatório em cinco avaliações periódicas de desempenho individual.

Parágrafo único - O posicionamento do servidor no nível para o qual
foi promovido dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja
superior ao percebido pelo servidor no momento da promoção.

Art. 17 - A promoção fica condicionada ao preenchimento dos
seguintes requisitos:

- participação e aprovação em atividades de formação e
aperfeiçoamento, se houver disponibilidades orçamentária e financeira
para implementação de tais atividades;

II - obtenção de resultado satisfatório em cinco avaliações periódicas
de desempenho individual, nos termos de regulamento;

III - permanência do servidor em efetivo exercício no nível inferior
pelo prazo mínimo de cinco anos;

IV - comprovação da escolaridade mínima exigida para o nível ao
qual pretende ser promovido, se houver.

§ 1° - As atividades a que se refere o inciso 1 serão desenvolvidas
em parceria com a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.

§ 2° - Para fins de promoção nas carreiras de Técnico de Indústria
Gráfica, quinze anos de experiência comprovada em tecnologia
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gráfica, na forma de regulamento, equivalem à escolaridade de nível
superior exigida como requisito para promoção ao nível IV.

Art. 18 - A contagem do prazo para fins de progressão ou promoção
do servidor que ingressar em carreira instituída por esta lei terá inicio
após conclusão do estágio probatório, após o qual, o servidor
aprovado será posicionado no segundo grau do nível inicial da
respectiva carreira.

Art. 19 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade
adicional, nos termos de decreto, na hipótese de formação diversa ou
superior àquela exigida para o nível em que o servidor estiver
posicionado na carreira, desde que relacionada com a natureza e a
complexidade da respectiva carreira.

§ 1° - Para a progressão ou a promoção a que se refere o "caput",
será aplicado fator de redução ou supressão do interstício necessário
e do número de avaliações periódicas de desempenho individual
satisfatórias.

§ 2 0 - Os títulos apresentados para aplicação do disposto no "caput"
poderão ser utilizados uma única vez, sendo vedado seu
aproveitamento para fins de concessão de qualquer vantagem
pecuniária, salvo para concessão do Adicional de Desempenho -
ADE.

Art. 20 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que,
no período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinar em que tenha sido:
a) suspenso;
b) exonerado ou destituído de cargo de provimento em comissão ou

função gratificada;
II - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os

casos previstos como de efetivo exercício na Lei n° 869, de 5 de julho
de 1952, que contém o Estatuto do Servidor Público Estadual e na
legislação específica.

Parágrafo único - Nas hipóteses previstas no inciso II do "caput", o
afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para fins de
promoção e progressão, contando-se, para tais fins, o período anterior
ao afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva
avaliação periódica de desempenho individual.

Art. 21 - A avaliação periódica de desempenho individual a que se
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referem os arts.15, 16, 17, 19 e 20 será realizada nos termos da
legislação pertinente e de regulamento.

Capítulo III
Disposições Transitórias

Art. 22 - Fica mantida a carga horária do servidor que, na data de
publicação desta lei, for detentor de cargo de provimento efetivo
transformado em cargo das carreiras de que trata esta lei.

§ 1° - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo ao servidor que,
na data de publicação desta lei, for detentor de função pública.

§ 20 - A carga horária de trabalho de que trata o "caput" deste artigo
corresponde a:

- trinta ou quarenta horas semanais para o ocupante de cargo de
provimento efetivo lotado da SEPLAG, na SEF, na 10-MG e na AUGE,
conforme a situação de cada servidor na data de publicação desta lei;

II - trinta horas semanais para o ocupante de cargo de provimento
efetivo lotado na SEGOV, na AGE, no ERMG-BR, no ERMG-RJ e no
Gabinete Militar do Governador.

Art. 23 - As tabelas de vencimento básico das carreiras de que trata
esta lei serão estabelecidas e aprovadas em lei, atendidas as
diretrizes definidas pela Lei de Política Remuneratária, observada a
estrutura prevista no Anexo 1

Parágrafo único - As tabelas a que se refere o "caput" conterão
valores diferenciados para as cargas horárias definidas no art. 80

desta lei.
Art. 24 - O quantitativo de cargos das carreiras de que trata o art. 1°

é resultante da criação e da transformação de cargos de provimento
efetivo determinadas por esta lei.

§ l O - O número de cargos instituídos por esta lei é o constante no
Anexo 1, sendo considerado extinto o quantitativo excedente de cargos
transformados.

§ 2° - Os cargos de provimento efetivo transformados, criados e
extintos em decorrência desta lei serão identificados em decreto.

Art. 25 - Ficam criados os seguintes cargos de provimento efetivo:
- duzentos e oitenta e quatro cargos de Gestor Governamental;

II - trinta e dois de cargos de Técnico de Administração Geral;
III - oito cargos de Analista de Gestão;
IV - oito cargos de Técnico da Indústria Gráfica.

rÁ'



95
Art. 26 - Ficam transformados em cargos de provimento efetivo

das carreiras instituídas no art. 1 0 , na forma da correlação
estabelecida no Anexo II, os cargos efetivos lotados nos órgãos
relacionados no art. 4 0 na data de publicação desta lei.

Art. 27 - Ficam extintos os seguintes cargos vagos de provimento
efetivo:

- no quadro de pessoal dos órgãos a que se refere o inciso 1 do
art.4°:

a) cento e setenta e nove cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
b) oitenta e cinco cargos de Motorista;
c) um cargo de Oficial de Serviços Governamentais;
d) quarenta e dois cargos de Oficial de Atividade Fazendária;
e) setenta e cinco cargos de Oficial de Serviços Gerais;
1) sete cargos de Agente de Comunicação Social;
g) quatrocentos e quatorze cargos Agente de Administração;
h) vinte cargos de Agente de Atividade Fazendária;
i) treze cargos de Agente de Serviços de Manutenção;
j) um cargo de Agente de Telecomunicações;
1) quatro cargos de Agente Gráfico;
m) doze cargos de Telefonista.
II - no quadro de pessoal dos órgãos a que se refere o inciso II do

art.4°:
a) duzentos e quarenta e sete cargos de Auxiliar Administrativo;
b) cinco cargos de Auxiliar em Agropecuária;
c) dois cargos de Auxiliar Gráfico;
d) vinte e dois cargos de Técnico Administrativo;
e) dois cargos de Técnico Gráfico;
III - no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Fazenda:
a) oito cargos de Técnico de Atividade Fazendária;
b) setenta e sete cargos de Auxiliar de Atividade Fazendária;
c) doze cargos de Analista de Atividade Fazendária;
IV - no quadro de pessoal da Imprensa Oficial do Estado de Minas

Gerais:
a) quarenta e um cargos de Agente de Administração;
b) trinta e dois cargos de Oficial de Serviços Gerais;
c) quatro cargos de Telefonista;
d) sete cargos de Motorista;
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e) três cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
f) vinte e quatro cargos de Agente Gráfico.
IV - no quadro de pessoal da Imprensa Oficial do Estado de Minas

Gerais:
a) quarenta e um cargos de Agente de Administração;
b) trinta e dois cargos de Oficial de Serviços Gerais;
c) quatro cargos de telefonista;
d) sete cargos de motorista;
e) três cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
f) vinte e quatro cargos de Agente Gráfico;
V - no quadro de pessoal do Gabinete Militar do Governador:
a) um cargo de Técnico de Manutenção de Aeronave.
Art. 28 - O servidor público que, na data de publicação desta lei, for

ocupante de cargo de provimento efetivo lotado na entidade e nos
órgãos a que se refere o art.40 será enquadrado na estrutura
estabelecida no Anexo 1, conforme tabela de correlação constante do
Anexo II.

Parágrafo único - Fica assegurado ao servidor enquadrado nas
carreiras de que trata esta lei, nos termos do "caput" o direito previsto
no art. 115 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do
Estado, acrescido pela Emenda à Constituição do Estado n°57, de 15
de julho de 2003.

Art. 29 - A contagem do prazo para fins de progressão e promoção
dos servidores cujos cargos forem transformados em cargos de
provimento efetivo integrantes das carreiras de que trata esta lei terá
início após a publicação dos atos de posicionamento a que se refere o
art. 31.

Art. 30 - As regras de posicionamento decorrentes do
enquadramento a que se refere o art. 28 serão estabelecidas em
decreto, após a publicação da lei de que trata o art. 23, e abrangerão
critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo ocupado pelo servidor na data de
publicação do decreto que estabelecer as regras de posicionamento;

II - o tempo de serviço público estadual no cargo transformado em
cargo integrante das carreiras de que trata esta lei;

Parágrafo único - As regras de posicionamento poderão poderá
acarretar redução da remuneração percebida pelo servidor público na
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data de publicação do decreto que as estabelecer.

Art. 31 - Os atos de posicionamento dos servidores públicos efetivos
decorrentes do enquadramento de que trata o ai. 28 somente
ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer e aprovar a tabela
de vencimento básico destas carreiras, bem como do decreto a que se
refere o ai. 30.

§ 1° - Os atos a que se refere o "caput" somente produzirão efeitos
após sua publicação.

§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de
posicionamento de que trata o §1°, os servidores públicos manterão
as vantagens e o valor do vencimento básico percebidos na data de
publicação do decreto a que se refere o ai. 30.

§ 30 - Os atos a que se refere o "caput" serão realizados por meio de
resolução conjunta, específica para cada órgão ou entidade:

- na hipótese das carreiras de que tratam os incisos 1 a VI do art.1 0 ,
entre o titular da Secretaria de lotação do cargo e o Secretário de
Estado de Planejamento e Gestão;

II - na hipótese das carreiras de que tratam os incisos VII a Xl do
ai. 1°, entre o Secretário de Estado de Governo e o Secretário de
Estado de Planejamento e Gestão.

Ai. 32 - O cargo correspondente à função pública a que se refere a
Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990, cujo detentor tiver sido
efetivado em decorrência do disposto nos ais. 105 e 106 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, acrescidos pela Emenda à
Constituição do Estado n° 49, de 13 de junho de 2001, será
transformado em cargo integrante das carreiras instituídas por esta lei,
observada a correlação estabelecida no Anexo II.

§ 1° - Os cargos resultantes da transformação de que trata o "caput"
extinguir-se-ão com a vacância.

§ 20 - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "caput" as
regras de enquadramento e posicionamento de que tratam os ais. 28
e31.

§ 30 - O detentor de função pública a que se refere a Lei n° 10.254,
de 1990, que não tiver sido efetivado será enquadrado na estrutura
das carreiras de que trata esta lei apenas para fins de percepção do
vencimento básico correspondente ao nível e grau em que for
posicionado, observadas as regras de enquadramento e
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posicionamento a que se referem os arts. 26 e 31 e mantida a
expressão "função pública" com a mesma denominação do cargo em
que for posicionado.

§ 4° - A função pública de que trata o § 3° extinguir-se-á com a
vacância.

§ 50 - O quantitativo de cargos a que se refere o §1 0 e de funções
públicas de que trata o § 30 é o constante no Anexo III.

Art. 33 - Ao servidor público que, na data de publicação desta lei, for
ocupante de cargo efetivo de órgão ou entidade relacionada no art. 40,
será concedido o direito de optar por não ser enquadrado, na forma da
correlação estabelecida no Anexo II, na estrutura das carreiras
instituídas por esta lei, respeitadas as seguintes diretrizes:

- a opção deverá ser formalizada por meio de requerimento escrito
dirigido ao titular do órgão ou entidade de lotação do cargo de
provimento efetivo ocupado pelo servidor;

II - o direito de opção decai em noventa dias contados da data de
publicação do decreto que estabelecer as regras de posicionamento.

§ 1° - Os cargos efetivos cujos ocupantes manifestarem a opção
prevista neste artigo serão extintos com a vacância.

§ 2° - O servidor que manifestar a opção prevista neste artigo não
fará jus às vantagens atribuídas à carreira instituída por esta lei.

§ 30 - A opção de que trata este artigo não interferirá no direito a que
se refere o art. 115 do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição do Estado, acrescido pela Emenda à Constituição n° 57,
de 15 de julho de 2003.

Art. 34 - O número de cargos providos pelos servidores integrantes
das carreiras instituídas por esta lei, acrescido do número de cargos
cujos detentores fizeram a opção de que trata o art. 33, não poderá
ultrapassar o quantitativo de cargos previstos no Anexo 1.

§ l ' - O quantitativo de cargos efetivos das carreiras de que trata
esta lei constantes no Anexo 1 não será reduzido em decorrência de
opção a que se refere o art. 33 ou da extinção prevista no seu inciso
IV.

§ 20 - O provimento de cargos vagos integrantes das carreiras
instituídas por esta lei somente será permitido até o limite do
quantitativo definido no Anexo 1.

Art. 35 - O servidor público efetivo lotado na SEF, titular de cargo
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transformado em cargo de Técnico Fazendário de Administração e
Finanças ou Analista Fazendário de Administração e Finanças, que
manifestar a opção prevista no art. 33 terá seu cargo transformado em
cargo de provimento efetivo de Agente Governamental ou Gestor
Governamental, observado o nível de escolaridade do cargo de
provimento efetivo ocupado pelo servidor na data de publicação do
decreto a que se refere o art. 30, respeitado o quantitativo
estabelecido no Anexo 1.

Art. 36 - O servidor inativo será enquadrado nas estruturas das
novas carreiras na forma da correlação constante do anexo li apenas
para fins de percepção do vencimento básico correspondente ao nível
e grau que for posicionado, assegurando-se as regras de
posicionamento estabelecidas aos servidores desta carreira, levando-
se em consideração para tal fim o cargo ou função em que se deu a
aposentadoria.
• Parágrafo único - Ao servidor inativo fica assegurado o direito à

opção de que trata o art. 33 com as mesmas regras estabelecidas ao
servidor público efetivo.

Art. 37 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara - Gustavo Valadares.
Anexo 1

(a que se referem os arts. 1°, § 1°; art. 23; art. 24; § 1°; art. 28; art. 34,
35 e 36 desta lei)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Gestão,
Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais

1.1. Estrutura da Carreira de Oficial de Serviços Operacionais
Carga horária de trabalho: 30 horas/semana
* - Os Quadros do Anexo 1 foram publicados na edição do "Diário do

Legislativo" de 10.7.2004.
1.2. Estrutura da Carreira de Auxiliar de Serviços Governamentais
Carga horária de trabalho: 30 horas/semana
1.3. Estrutura da Carreira Agente Governamental
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas-semana
1.4. Estrutura da Carreira de Gestor Governamental
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas-semana
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1.5. Estrutura da Carreira de Técnico Fazendário de

Administração e Finanças
Carga horária de trabalho: 40 horas semanais
1.6. Estrutura da Carreira de Analista Fazendário de Administração e

Finanças
Carga horária de trabalho: 40 horas-semana
1.7 Estrutura da Carreira de Analista de Gestão
Carga horária de trabalho:30 ou 40 horas-semana
1.8 Estrutura da Carreira de Técnico de Administração Geral
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas-semana
1.9 Estrutura da Carreira de Técnico da Indústria Gráfica
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas-semana
1.10 Estrutura da Carreira de Auxiliar de Administração Geral
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas-semana
1.11 Estrutura da Carreira de Auxiliar da Indústria Gráfica
Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas-semana
1.12 Estrutura da Carreira de Técnico de Aeronave do Gabinete

Militar
Carga horária de trabalho: 30 horas-semana
1.13 Estrutura da Carreira de Comandante de Aeronave do Gabinete

Militar
Jornada de trabalho: 30 horas/semanais

Anexo II
(a que se referem os arts. 26; art. 28; art. 32; art. 33 e art. 36 desta lei)
Tabelas de Correlação para a Transformação de Cargos das Carreiras

do Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria,
Auditoria e Político-Institucionais

11.1 Cargos com Exercício na SEPLAG, na SEGOV, na SEF, na
AGE, na SEF, no ERMG-BR, no ERME-RJ, na AUGE e no Gabinete
Militar do Governador

* - Os Quadros do Anexo II foram publicados na edição do "Diário do
Legislativo" de 1°.7.2004.

11.2 Cargos com exercício na SEPLAG, SEGOV, AGE, ERMG-BR,
ERMG-RJ, AUGE

Anexo III
(a que se refere o art. 32, § 50 , desta lei)

111.1 Quantitativo de cargos resultantes de efetivação pela Emenda à

rs



101
Constituição n° 49/2001 e funções públicas não efetivadas da
SEPLAG, SEF, AGE, SEGOV, AUGE, ERMG-BR, ERMG-RJ

* - Os Quadros do Anexo III foram publicados na edição do "Diário
do Legislativo" de 10.7.2004.

111.2 Quantitativo de cargos resultantes de efetivação pela Emenda à
Constituição n° 49/2001 e funções públicas não efetivadas da
SEPLAG, AGE, SEGOV, AUGE, ERMG-BR, ERMG-RJ

111.3 Quantitativo de cargos resultantes de efetivação pela Emenda à
Constituição n° 49/2001 e funções públicas não efetivadas da SEF

111.4 Quantitativo de cargos resultantes de efetivação pela Emenda à
Constituição n° 49/2001 e funções públicas não efetivadas da
Imprensa Oficial de Minas Gerais

111.5 Quantitativo de cargos resultantes de efetivação pela Emenda à
Constituição n° 49/2001 e funções públicas não efetivadas do
Gabinete Militar do Governador

Anexo IV
(a que se refere o art. 20 desta lei)

Atribuições das carreiras do Grupo de Atividades de Gestão,
Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais

1 - Carreira de Oficial de Serviços Operacionais
Executar trabalhos de limpeza e conservação; transportar

mobiliários e equipamentos; vigilância de prédios e área; realizar
preparo de alimentos; realizar trabalhos simples de carpintaria,
alvenaria e pintura; dirigir veículos de passageiros e cargas zelando
pela segurança das pessoas e cargas transportadas.

2 - Carreira de Auxiliar de Serviços Governamentais
Exercer atividades relacionadas com apoio e atendimento ao

público; examinar processos e redigir informações de rotina; efetuar
levantamentos, anotações, cálculos e registros simples de natureza
contábil; executar atividades de protocolo e controle de material;
executar outras atividades afins.

3 - Carreira de Agente Governamental
Executar atividades administrativas, efetuando anotações,

controlando informações, digitando e encaminhando
correspondências; analisar processos e redigir informações, aplicando
leis e regulamentos; organizar e manter atualizados cadastros e
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outros instrumentos de controle administrativo; executar atividades
de auditoria interna e correição administrativa; apresentar relatórios de
trabalho; realizar levantamento de dados para subsidiar a execução
de projetos; executar os projetos implantados; exercer e coordenar o
acompanhamento das atividades específicas de cada área; exercer
atividades inerentes às competências do órgão em que estiver lotado,
compatíveis com o grau de escolaridade exigido para o nível do cargo.

4 - Carreira de Gestor Governamental
Emitir pareceres e apresentar relatórios de trabalho; realizar

pesquisas, estudos, análises, planejamento, implantação, supervisão,
coordenação e controle de trabalhos; elaborar projetos e planos e
implementar sua execução; planejar e executar políticas públicas de
RH, de comunicação social e cerimonial, orçamento, recursos
logísticos, tecnológicos e de modernização administrativa; planejar,
coordenar e executar as atividades de auditoria interna e correição
administrativa; exercer atividades específicas de nível superior,
respeitada a legislação que regulamenta cada profissão; exercer
atividades inerentes às competências do órgão em que estiver lotado,
compatíveis com o grau de escolaridade exigido para o nível do cargo.

5 - Carreira de Técnico Fazendário de Administração e Finanças
Executar as tarefas relativas ao controle orçamentário e financeiro,

sob a coordenação e orientação das unidades responsáveis;
desenvolver as atividades de controle de pessoal, do patrimônio e de
materiais, conforme normas estabelecidas pelas unidades
responsáveis; executar tarefas de natureza administrativa, incluindo
atendimento ao público, organização e manutenção de cadastros e
outros instrumentos de controle administrativo, e apoio logístico
necessários ao desenvolvimento das atividades finalísticas da
Secretaria de Estado da Fazenda.

6 - Carreira de Analista Fazendário de Administração e Finanças
Executar as atribuições relativas às atividades inerentes à

competência da Subsecretaria do Tesouro Estadual, especialmente
emitir pareceres e apresentar relatórios de trabalho; realizar
pesquisas, estudos, análises, planejamento, implantação, supervisão,
coordenação e controle de trabalho; elaborar projetos e planos e
implementar sua execução; exercer atividades inerentes às
competências da unidade em que estiver lotado, compatíveis com o
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grau de escolaridade exigido para o nível do cargo.

7 - Carreira de Analista de Gestão
Propor, elaborar, coordenar e executar projetos, programas e

atividades administrativas, de saúde e tecnologia gráfica e atividades
referentes à comunicação social, de acordo com as finalidades da
entidade, conforme as competências de sua respectiva área de
atuação, sob coordenação.

8 - Carreira de Técnico de Administração Geral
Auxiliar e executar as atividades de natureza administrativa e

técnico-administrativa e de apoio logístico, conforme as competências
de sua respectiva área de atuação, sob coordenação.

9 - Carreira de Técnico da Indústria Gráfica
Exercer atividades típicas da área gráfica nas funções: técnico de

manutenção, impressão, fotógrafo de fotolito, montador gravador,
programador gráfico visual, programador visual de jornal, impressor,
operador de editor de textos, obedecendo a orientação, programação
e critérios estabelecidos pelo superior hierárquico.

10 - Carreira de Auxiliar da Indústria Gráfica
Exercer atividades típicas da área gráfica nas funções de: cortador,

encadernador, operador, obedecendo a orientação, programação e
critérios estabelecidos pelo superior hierárquico.

11 - Carreira de Auxiliar de Administração Geral
Executar atividades administrativas, de telefonia, apoio logístico de

menor complexidade e responsabilidade, transporte de passageiros e
cargas, bem como atividades qualificadas na área de manutenção,
pequenos reparos, expedição gráfica e de jornal, bem como
reprografia, atendimento ao público, conforme as competências de
sua respectiva área de atuação, sob coordenação.

12- Carreira de Técnico de Aeronave do Gabinete Militar
Prestar serviço de natureza permanente de reparação, conservação

e manutenção preventiva e corretiva das aeronaves; fazer a limpeza
interna e externa das aeronaves, incluindo lavação e polimento;
receber e estacionar as aeronaves, após os vôos, rebocando-as para
o hangar; acompanhar os abastecimentos das aeronaves, recolhendo
as notas de abastecimento; colocar a aeronave indisponível, com
oportunidade, após ciência ao fiscal da INFRAERO; usar todo o
equipamento de segurança nas operações de pista; responsabilizar-se
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pela manutenção do veículo de pista e do trator de pista;
acompanhar, quando designado, as manutenções das aeronaves em
oficinas de terceiros; comunicar qualquer irregularidade encontrada
referente à manutenção e ao reparo das aeronaves e dos veículos de
pista; manter os equipamentos em condições operacionais, limpos e
organizados; verificar, segundo a tripulação, os equipamentos e a
documentação das aeronaves, após o cumprimento das missões;
observar as normas de segurança, nas operações de manobras e
reboques de aeronaves, seja no interior ou na sua retirada do hangar;
fazer inspeção visual das partes internas e externas das aeronaves,
verificando seu estado geral; verificar pressão e calibragem de pneus,
nível de óleo hidráulico e dos motores de aeronaves, antes dos vôos;
exercer outras atividades correlatas.

13- Carreira de Comandante de Aeronave do Gabinete Militar
Transportar, por aeronave, o Governador, o Vice-Governador,

membros de seus gabinetes, Secretários de Estado e outras
autoridades governamentais; trabalhar em conformidade com as
normas gerais de operação para aeronaves civis e regulamentos em
vigor; pilotar aeronaves, zelando pela ordem e segurança dos vôos;
verificar o desempenho do co-piloto, alertando-o quando necessário e
orientando-o nos casos imprevistos; elaborar o plano de vôo ou
determinar a sua elaboração para cada viagem a ser realizada,
submetendo-a à aprovação das autoridades controladas do tráfego
aéreo; verificar e apontar os defeitos apresentados pelos aparelhos e
providenciar o seu reparo; observar, por meio de testes, as condições
de funcionamento dos motores depois de reparados seus defeitos;
verificar se a aeronave está abastecida para executar vôo normal em
quaisquer condições; desempenhar tarefas afins.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.343/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa
por meio da Mensagem n° 150, de 2003, o projeto de lei em análise
institui e estrutura as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa
Social.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 31112/2003 e republicado em
24/03/2004, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e
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Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Em virtude da necessidade de modificações no projeto, o Poder
Executivo enviou a esta Casa a Emenda n° 1, publicada no "Diário do
Legislativo" de 15/6/2004, que altera diversos de seus dispositivos.

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos
do art. 188 c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame faz parte de um grupo de projetos de lei

enviados a esta Casa Legislativa pelo Chefe do Poder Executivo com
o intuito de dar prosseguimento à reforma administrativa do Estado,
iniciada no ano de 2003. Naquela oportunidade, este Parlamento
editou leis, bem como a Emenda à Constituição n° 57/2003, que
tiveram o condão de introduzir na gestão de pessoal da administração
pública estadual instrumentos de estímulos negativos e positivos para
o servidor público. O estímulo negativo reside na possibilidade de
demissão do servidor público relapso ou inapto para a atividade
própria de seu cargo; já o estimulo positivo busca o incentivo, em sua
maioria de natureza econômica, para que o servidor se esmere no
desempenho das funções próprias do seu cargo. Entre eles pode-se
destacar a instituição do adicional de desempenho em substituição ao
adicional por tempo de serviço, o afastamento voluntário incentivado,
a avaliação periódica de desempenho e a perda de cargo em razão de
insuficiência de desempenho.

Tais institutos, segundo argumentação do Executivo, propiciariam a
implementação do denominado "choque de gestão", que seria seguido
da instituição de carreiras específicas estruturadas de forma a garantir
maior estímulo ao servidor e a imprimir maior eficiência na prestação
dos serviços públicos. O compromisso de enviar projetos de lei
instituidores das carreiras foi formalmente assumido pelo Governador
do Estado no art. 5 0 da referida Emenda à Constituição n°57/2003.

Nesse aspecto, vale ressaltar que a própria Constituição Federal,
com a reforma de 1998, implementada por meio da Emenda a
Constituição n° 19, passou a integrar em seu texto dispositivos que
evidenciam o interesse de se incorporarem à gestão de pessoal tanto
os estímulos positivos quanto negativos. Assim, o art. 39 prevê a
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instituição, na administração pública, de conselhos de política de
administração e remuneração de pessoal, com a participação de
servidores, e estabelece critérios para a fixação da remuneração e
para o aperfeiçoamento de servidores, prevendo também que a
participação em cursos de aprimoramento constitui um dos requisitos
a serem observados para a promoção do servidor na carreira.

O projeto em tela visa a instituir um estímulo positivo, concedendo
ao servidor público que se esmerar no exercício de suas funções e
cumprir outros requisitos de ordem formal a oportunidade de se
desenvolver dentro de uma carreira legalmente estruturada. Revela,
assim, o projeto em exame, comprometimento com o alcance dos
objetivos traçados pela Carta Federal no que toca à gestão de
pessoal, bem como a sua compatibilidade com a ordem jurídico-
constitucional.

No que toca às questões de natureza jurídico-formal, não há dúvida
de que a matéria se insere no âmbito da competência do Estado,
também não existindo, à luz do art. 66 da Constituição Estadual,
qualquer restrição à iniciativa do Governador do Estado.

Com o intuito de que a elaboração dos planos de carreira dos
diversos órgãos integrantes do Poder Executivo seguisse orientação
comum, o Governador expediu, em setembro de 2003, o Decreto n°
43.576, no qual estabeleceu as diretrizes que fundamentariam a
instauração de um novo modelo de gestão da administração pública
estadual. Após a publicação do decreto, seguiu-se uma fase de
negociação com representantes dos servidores, o que evidencia que,
embora os planos de carreira tenham diretrizes e estruturas comuns,
apresentam variações, em decorrência da participação dos
representantes das diversas categorias de servidores e das
especificidades de cada área.

Feitas tais considerações, passemos à análise mais detalhada de
alguns dispositivos do projeto.

A proposição em exame institui e estrutura as carreiras integrantes
do Grupo de Atividades de Defesa Social, que compreende servidores
da Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS, do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado- CBMMG, da Polícia Militar-PMMG-, da
Detensoria Pública e da Polícia Civil do Estado. Cumpre-nos aqui abrir
parênteses para esclarecer que o projeto, em sua forma original,
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abarcava também carreiras do Gabinete Militar do Governador,
todavia, a Emenda n° 1, apresentada pelo Governador, excluiu as
carreiras de tal órgão do Grupo de Atividades da Defesa Social por
entender que as competências desse órgão não condizem com as
competências dos demais órgãos integrantes do Grupo. Assim, as
carreiras do Gabinete Militar do Governador passaram a ser tratadas
juntamente com o Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento,
Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais.

Faz-se também necessário informar que as alterações propostas
pelo Poder Executivo estão todas condensadas em uma única
emenda, a Emenda n° 1. Todavia, tal emenda produz alterações em
diversos dispositivos do projeto. Assim, em algumas ocasiões
estaremos nos reportando aos artigos da referida emenda para
elucidar as muitas alterações propostas.

E preciso ainda ressaltar que a instituição das novas carreiras
imprime uma nova ótica a ser adotada pela administração pública
estadual, o que requer a alteração de diversos conceitos que já
estavam consagrados na legislação vigente, principalmente no
Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado. Há nos projetos de
lei instituidores das carreiras determinados dispositivos, notadamente
os referentes a definições e regras de concurso público, que não se
harmonizam com o disposto no Estatuto, norma que foi recepcionada
pela Constituição do Estado com o "status" de lei complementar.
Como os planos de carreira são tratados em leis ordinárias, é preciso
que estas respeitem o estabelecido no Estatuto, pois não têm o
condão de alterá-lo. Para resolver a questão, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o Projeto de Lei Complementar n° 52/2004,
propondo ajustes no Estatuto. Assim, é necessário alertar que a
aprovação do referido plano de carreira fica condicionada à
promulgação do projeto de lei complementar, de forma que esta Casa
possa assegurar harmonia e coerência entre as proposições que
disciplinam a relação entre os servidores e o Estado. E preciso
também que o projeto de lei em análise seja aperfeiçoado,
incorporando os conceitos trazidos pelo Projeto de Lei Complementar
n° 52/2004.

Segundo a nova ótica traçada para a organização da administração
pública, o Grupo de Atividades representa o conjunto de carreiras
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agrupadas segundo sua área de atuação. Sendo assim, cada
órgão integrante do Grupo de Atividades terá o seu quadro próprio de
pessoal, que reunirá o conjunto de servidores ocupantes de cargos de
provimento efetivo e de provimento em comissão. A novidade
introduzida nos projetos de plano de carreira é que servidores de
diversos órgãos poderão ser transferidos de um para outro órgão
desde que estes integrem o mesmo grupo de atividades. E o que se
depreende do exame do § 1° e 20 do art. 4° do projeto original, bem
como das alterações propostas pela Emenda n° 1, do Governador do
Estado. Tal medida visa a conferir maior flexibilidade à administração
pública e é defendida pelo Governo como uma das principais
alterações na dinâmica administrativa. Todavia, visando a assegurar a
autonomia dos órgãos autônomos e das entidades da administração
indireta, entendemos necessário inserir no projeto a previsão de que
quando a relotação de servidores envolver tais instituições, deverá ser
precedida da anuência dos órgãos ou entidades afetados.

Um dos traços preponderantes em todos os projetos de lei
instituidores de carreiras encaminhados a esta Casa é a possibilidade
de que servidores com níveis de escolaridade diversos sejam
enquadrados em uma mesma carreira. Busca-se, com tal medida,
estimular o aprendizado contínuo dos servidores uma vez que a
elevação do grau de escolaridade possibilitará que o servidor alcance
níveis mais elevados na carreira.

Ressalte-se, também, que uma das diretrizes dos planos de carreira
em estudo é a fusão das antigas classes de servidores em um número
reduzido de carreiras, o que, segundo o Governo, torna mais
abrangentes as definições das atribuições de cada cargo,
possibilitando ao servidor atuações diversificadas durante a sua
trajetória profissional, gerando também benefícios para o Estado, que
poderá contar com um grupo de servidores polivalentes. Como
exemplo, na proposta de carreiras para o Grupo de Atividades de
Defesa Social, as atuais 13 classes de cargos públicos, com nível de
escolaridade correspondente à 4 0 série do ensino fundamental ou ao
ensino fundamental completo, do Quadro de Pessoal da Secretaria de
Estado de Defesa Social, estão sendo transformadas na carreira de
Auxiliar Executivo da Defesa Social.

Tem-se, com freqüência, questionado a constitucionalidade desse
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procedimento, presente em todas as proposições de planos de
carreira encaminhadas a esta Casa, uma vez que pode ser utilizado
como meio de acesso ou provimento derivado, ou seja, o ingresso em
carreira distinta, para a qual o servidor não prestou concurso, burlando
a exigência constitucional.

A matéria é permanentemente discutida por administradores
públicos, juristas e, sobretudo, pelo Supremo Tribunal Federal. A Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 2.335, por exemplo, que
questionava a lei catarinense que extinguiu os cargos e as carreiras
de Fiscal de Tributos Estaduais, Fiscal de Mercadorias em Trânsito,
Exator e Escrivão de Exatoria e criou, em substituição, o cargo de
Auditor Fiscal da Receita Estadual, determinando o aproveitamento
dos ocupantes de cargos extintos em classes da nova carreira, foi
julgada improcedente. Tomou-se como base o voto do Ministro Gilmar
Mendes, que vê "correspondência e pertinência" temática entre os
cargos extintos e a nova carreira de Auditor Fiscal da Receita
Estadual. A posição divergente dos Ministros Carlos Velloso e
Maurício Corrêa (relator), vencidos na votação, revela que sequer no
STF há consenso sobre a matéria.

Para que se reúnam diversos profissionais numa mesma carreira, é
preciso que haja semelhança entre suas atribuições e que estas
tenham um grau de complexidade similar. Salvo situações muito
evidentes, estas variáveis não podem ser avaliadas pelo juízo da
constitucionalidade, merecendo análise de mérito.

As modernas teorias da interpretação insistem em que o contexto
social é parâmetro para a adequada compreensão da legislação e, por
conseguinte, das propostas de sua alteração. Convém salientar que a
tendência da organização do trabalho na sociedade pós-industrial é a
de buscar profissionais que tenham competência para desenvolver um
número maior de atribuições, reduzindo e dissolvendo as fronteiras
entre as profissões. Considerando a posição do STF no caso citado e
o contexto social mencionado, pode-se dizer que a redução do
número de carreiras não é, em tese, inconstitucional, mas é
necessário dizer que cada caso merecerá particular análise por parte
desta Comissão e das de mérito, a fim de verificar a "correspondência
e pertinência temáticas", para usar a expressão do Ministro Gilmar
Mendes, ou "a natureza e a complexidade do cargo", nos termos do
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inciso II do art. 37 da Constituição da República. Na análise das
transformações propostas no projeto em exame, não se verifica, de
plano, junção de carreiras que não atenda aos requisitos
apresentados.

Recomendamos, outrossim, seja dada melhor redação ao art. 17 do
projeto, pois, por um lado, tal dispositivo estabelece que a contagem
do prazo para fins de progressão ou promoção terá início após a
conclusão e aprovação do estágio probatório e, por outro, prevê que,
após o término do estágio, o servidor será posicionado no segundo
grau do nível inicial da respectiva carreira ou nível em que tenha
ingressado. Por entendermos que esse posicionamento ao fim do
estágio probatório é uma progressão, apresentamos uma alteração ao
projeto a fim de explicitar que a contagem do tempo necessário para a
primeira promoção e a segunda progressão inicia-se após a conclusão
do estágio probatório.

Faz-se também necessário aperfeiçoar a redação do art. 37 do
projeto, para conferir-lhe mais clareza e reduzir a possibilidade de
controvérsia quando de sua aplicação. A norma visa a estimular o
servidor já ocupante de cargo de provimento efetivo no Estado a fazer
novos concursos. Assim, caso ingresse em nova carreira cuja
remuneração inicial seja inferior à que recebia, o servidor terá o direito
de perceber o valor da diferença das duas remunerações como
vantagem de natureza pessoal nominalmente identificada, sujeita
exclusivamente à revisão geral da remuneração dos servidores.
Todavia, os adicionais a que o servidor fizer jus em função do tempo
de serviço não poderão compor essa vantagem, uma vez que o art.
118 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias já lhe
assegura a continuidade da percepção desses adicionais, mantida a
natureza com que lhe foram concedidos.

Sugerimos, ainda, o aprimoramento da redação dos dispositivos do
projeto que tratam das regras de posicionamento decorrentes do
enquadramento dos servidores na nova carreira.

Entre as modificações propostas pelo Governador do Estado, há a
de alteração do nome da carreira de Professor de Ensino Médio da
Polícia Militar para Professor da Educação Básica da Polícia Militar.
Propõe-se também alteração no quantitativo dos cargos das seguintes
carreiras:
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- Auxiliar da Polícia Civil, de 436 para 218 cargos;
- Técnico Assistente da Polícia Civil, de 820 para 1.036 cargos;
- Analista da Polícia Civil, de 478 para 450 cargos;
- Auxiliar Administrativo da Defensoria Pública, de 12 para 14

cargos;
• - Assistente Administrativo da Defensoria Pública, de 240 para 273

cargos;
- Gestor da Defensoria Pública, de 80 para 120 cargos.
Nota-se que, em alguns casos, há aumento e, em outros, diminuição

do número de cargos, o que está devidamente justificado na
mensagem que acompanha a emenda. Por exemplo, no caso da
carreira de Auxiliar da Polícia Civil, a redução do número de cargos se
dá em virtude da extinção de cargos vagos, que não havia sido
computada no projeto original. Já no caso da Defensoria Pública, o
aumento do quantitativo de cargos deve-se à necessidade verificada
pelo órgão de criar novos cargos, bem como ao cômputo de
servidores do Quadro Suplementar. Tais alterações provocam um
aumento de 46 cargos em relação ao previsto no projeto original,
implicando, pois, em aumento de despesa para o Poder Executivo.
Em face disso, é preciso observar os imperativos da Lei
Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000 - Lei de Responsabilidade
Fiscal -, particularmente dos seus arts. 16, 17 e 21, os quais exigem
que a criação de cargos públicos seja acompanhada da estimativa do
impacto financeiro-orçamentário da proposta e da demonstração da
origem dos recursos. Informamos, todavia, que o Governo do Estado
apresentou, juntamente com o projeto de lei que trata da carreira da
educação, demonstrativo geral de que não haverá aumento da
despesa pública com a criação ou transformação dos cargos nos
projetos de carreira enviados, já que a extinção de cargos em outros
órgãos compensará os gastos.

Em sua emenda, o Governador propõe ainda adequações no que se
refere à jornada de trabalho de determinados servidores. Por via de
regra, estabelece-se uma jornada a ser cumprida para os servidores
que ingressarem nas novas carreiras, e mantém-se a jornada de
trabalho para os atuais servidores. Entendemos que, como servidores
com a mesma função estarão cumprindo jornadas distintas, é
necessário que o projeto estabeleça que as tabelas que fixarem os

WC



112
vencimentos básicos de cada uma das carreiras assegurarão a
proporcionalidade dos vencimentos à respectiva jornada de trabalho,
de modo a dar cumprimento ao principio constitucional da igualdade.

Esclareça-se, também, que, visando a evitar possíveis
controvérsias, a emenda do Governador do Estado explícita que o
projeto está instituindo e estruturando as carreiras administrativas das
Policias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Defensoria
Pública, e não, as carreiras dos policiais, bombeiros e Defensores
Públicos, que estão tratadas em ordenamentos próprios.

A emenda traz ainda alterações nas tabelas de correlação das
carreiras, aperfeiçoa as definições das atribuições dos cargos e
informa sobre o número de cargos resultante da efetivação feita pela
Emenda à Constituição n° 49, de 2001, e de funções públicas não
efetivadas.

Por fim, cumpre-nos informar que tais aprimoramentos estão todos
consolidados no Substitutivo n° 1, apresentado a seguir, o qual traz
também outras adequações técnicas que aperfeiçoam o projeto sob a
ótica da técnica legislativa. No tocante às alterações propostas pelo
Poder Executivo, por meio da Emenda n° 1, informamos que todas
elas foram acolhidas no referido substitutivo.

Conclusão
Tendo em vista as razões aduzidas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.343/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Institui e estrutura as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa

Social.
Capítulo 1

Das Disposições Gerais
Art. l - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras,

pertencentes ao Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder
Executivo:

- Auxiliar Executivo de Defesa Social:
II - Assistente Executivo de Defesa Social;
III - Analista Executivo de Defesa Social;
IV - Auxiliar da Polícia Civil;
V - Técnico Assistente da Polícia Civil;
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VI - Analista da Polícia Civil;
VII - Auxiliar Administrativo da Polícia Militar;
VIII - Assistente Administrativo da Polícia Militar;
IX - Analista de Gestão da Polícia Militar;
X - Professor de Educação Básica da Policia Militar;
XI - Pedagogo/Orientador Educacional - PEDG/OE -;
XII - Pedagogo/Supervisor Pedagógico - PEDG/SP -;
XIII - Professor de Ensino Superior da Polícia Militar;
XIV - Auxiliar Administrativo da Defensoria Pública;
XV - Assistente Administrativo da Defensoria Pública;
XVI - Gestor da Defensoria Pública.
§ ? - A estrutura das carreiras instituídas por esta lei e o número de

cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo 1.
§ 20 - O quantitativo de cargos das carreiras previsto no Anexo 1 é

resultante da soma dos cargos de provimento efetivo transformados e
criados por esta lei.

Art. 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se:
- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo

sua área de atuação;
II - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados

segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e
graus, escalonados em função do grau de responsabilidade e das
atribuições da carreira;

III - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal de órgão, privativo de servidor público efetivo, com
criação, remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades
definidos em lei e direitos e deveres de natureza estatutária
estabelecidos em lei complementar;

IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e
de provimento em comissão de cada órgão ou de entidade de que
trata esta lei;

V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação e mesma natureza, complexidade,
atribuições e responsabilidades;

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira.
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Art. 30 - Os cargos das carreiras de que trata esta lei pertencem

aos quadros de pessoal administrativo dos seguintes órgãos do
Estado:

- ao da Secretaria de Estado de Defesa Social e do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, as carreiras previstas
nos incisos 1 a III;

II - ao da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, as carreiras
previstas nos incisos IV a VI;

III - ao da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, as carreiras
previstas nos incisos VII a IX e as carreiras de educação previstas nos
incisos de X a XIII;

IV - ao da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, as
carreiras previstas nos incisos XIV a XVI.

Art. 40 - As atribuições gerais das carreiras instituídas por esta lei
são as constantes no Anexo III.

Parágrafo único - As atribuições específicas das carreiras de que
trata esta lei são as definidas em regulamento.

Ad. 50 - A lotação dos cargos de provimento efetivo das carreiras de
Auxiliar Executivo de Defesa Social, Assistente Executivo de Defesa
Social e Analista Executivo de Defesa Social nos órgãos do Poder
Executivo a que se refere o inciso 1 do art. 3 0 será feita mediante
decreto e fica condicionada à anuência dos órgãos interessados e à
aprovação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
SEPLAG -, observado o interesse da administração.

Parágrafo único - No caso de reorganização, extinção ou criação de
órgão ou entidade, a lotação será feita em decreto e fica condicionada
à aprovação da SEPLAG.

Art. 6° - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores somente será possível entre órgãos e entidades que
possuírem cargos de provimento efetivo integrantes da mesma
carreira e fica condicionada à anuência dos órgãos e entidades
envolvidos.

Art. 70 - Poderá haver cessão de servidor público ocupante de cargo
das carreiras de que trata esta lei para órgão mencionado no art. 30
para exercício de cargo de provimento em comissão ou função
gratificada.

Art. 80 - Os servidores que após a publicação desta lei ingressarem
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em cargos de provimento efetiva das carreiras do Grupo de
Atividades de Defesa Social cumprirão carga horária de trabalho de:

- trinta ou quarenta horas semanais, conforme definido em edital do
concurso público para os servidores ocupantes das carreiras a que se
referem os incisos 1  III e XIV a XVI do art. 10;

II - quarenta horas semanais para servidores ocupantes de cargos
das carreiras a que se referem os incisos V e VI do art. 10;

III - trinta horas semanais para os servidores ocupantes de cargos
das carreiras a que se referem os incisos VII a IX do art. 10;

IV - vinte e quatro horas-aula semanais para os servidores
ocupantes de cargos da carreira a que se refere o inciso X do art. 11;

V - vinte e quatro horas semanais para os servidores ocupantes de
cargos das carreiras a que se referem os incisos XI e XII do art. 1°;

VI - quarenta horas semanais para os servidores ocupantes de
cargos da carreira a que se refere o inciso XIII do art. 1°.

Capítulo II
Das Carreiras

•	 Seção 1
Do Ingresso

Art. 9° - O ingresso em cargo de carreira de que trata esta lei
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, e dar-se-á no primeiro grau do nível inicial das carreiras.

§ 1° - O ingresso nas carreiras de que trata esta lei dependerá de
comprovação mínima de habilitação em:

- nível intermediário, para as carreiras de que tratam os incisos II,
V, VIII e XV do art. 10;

II - nível superior, para as carreiras de que tratam os incisos III, VI,
IX, X, XI, XII e XVI do art. 1.

§ 20 - As habilitações de que trata o § 1 0 serão especificadas em
edital de concurso público.

§ 30 - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:
- nível intermediário, a formação em ensino médio ou em curso de

educação profissional de ensino médio, na forma da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação;

II - nível superior, a formação em educação superior
compreendendo curso ou programa de graduação, na forma da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação.
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Art. 10 - O concurso público para ingresso nas carreiras de que

trata esta lei, de caráter eliminatório e classificatório, conterá as
seguintes etapas sucessivas:

- provas, ou provas e títulos;
II - prova de aptidão psicológica e psicotécnica, se necessário;
III - prova de condicionamento físico por testes específicos, se

necessário;
IV - curso de formação técnico-profissional, se necessário.
§ 1° - As instruções reguladoras do concurso público serão

publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as especificidades e
peculiaridades das atividades do cargo, no mínimo:

- o número de vagas existentes;
II - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos

programas;
III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;
IV - os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso;
V - o caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do

concurso;
VI - os requisitos para a inscrição com exigência mínima de

comprovação:
a) de que o candidato esteja no gozo dos direitos políticos;
b) de quitação com as obrigações militares;
VII - escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira.
§ 2° - O curso a que se refere o inciso IV do "caput" será

desenvolvido pelo órgão em parceria com a Escola de Governo da
Fundação João Pinheiro, salvo no caso das carreiras da Polícia Civil,
em que o curso ficará a cargo da Academia de Polícia Civil, facultada
• parceria com a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.

Art. 11 - Concluído o concurso público e homologados os resultados,
• nomeação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem de
classificação e ao prazo de validade do concurso.

§ 1° - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data
de sua homologação, prorrogável uma vez por igual período.

§ 20 - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
aprovado deverá comprovar:

- cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do §
1° do art. 10 desta lei;
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II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento;
III - aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio de

avaliação médica, nos termos da legislação vigente.
Art. 12 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo

do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de
concurso público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo
de carreira do Grupo de Atividades de Defesa Social, com jornada
equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração, incluídos
adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à
remuneração do cargo de carreira instituída por esta lei, poderá
perceber a diferença a título de vantagem pessoal nominalmente
identificada, sujeita exclusivamente à revisão geral da remuneração
dos servidores estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no "caput"
deste artigo não serão computados os adicionais a que se refere o art.
118 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 13 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras instituídas por
esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 14 - Progressão é a passagem do servidor público ocupante de
cargo de provimento efetivo para grau imediatamente superior no
mesmo nível da carreira a que pertencer.

Parágrafo único - Fará jus à progressão o servidor que preencher os
seguintes requisitos:

- encontrar-se no efetivo exercício do cargo;
li - ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo exercício no

mesmo grau;
III - ter recebido duas avaliações satisfatórias de desempenho

individual desde a sua progressão anterior, nos termos das normas
legais pertinentes.

Art. 15 - Promoção é a passagem do servidor público de um nível
para o imediatamente superior, na mesma carreira a que pertence.

§ 1° - Fará jus à promoção o servidor que preencher os seguintes
requisitos:

- ter participado e ter sido aprovado em atividades de formação e
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aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e
financeira para a implementação de tais atividades;

II - ter cumprido o interstício de cinco anos de efetivo exercício no
mesmo nível;

III - ter recebido cinco avaliações satisfatórias de desempenho
individual, desde a sua promoção anterior, nos termos das normas
legais pertinentes;

IV - comprovar a titulação mínima exigida.
§ 20 - As atividades a que se refere o inciso 1 serão desenvolvidas

em parceria com a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.
§ 3° - O posicionamento do servidor no nível para o qual for

promovido dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico for
superior ao percebido pelo servidor no momento da promoção.

Art. 16 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor
considerado apto será posicionado no segundo grau do nível de
ingresso na carreira.

Parágrafo único - A contagem do prazo para fins da primeira
promoção e da segunda progressão terá início após a conclusão do
estágio probatório, desde que o servidor tenha sido aprovado.

Art. 17 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade
adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou
supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações
periódicas de desempenho individual satisfatórias, para fins de
progressão ou promoção, na hipótese de formação diversa ou
superior àquela exigida pelo nível em que o servidor estiver
posicionado na carreira, relacionada com a natureza e complexidade
da respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do
disposto neste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo
vedado seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer
vantagem pecuniária, salvo para concessão do Adicional de
Desempenho - ADE.

Art. 18 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que,
no período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinar em que tenha sido:
a) suspenso;
b) exonerado ou destituído do cargo de provimento em comissão ou
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função gratificada;
II - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os

casos previstos como de efetivo exercício no Estatuto do Servidor
Público Estadual e na legislação específica.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no inciso II, o afastamento
ensejará a suspensão do período aquisitivo para fins de promoção e
progressão, contando-se, para tais fins, o período anterior ao
afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva avaliação
periódica de desempenho individual.

Capítulo III
Disposições Transitórias

Art. 19 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais, Motorista, Oficial de Serviços Gerais, Oficial do Trabalho e da
Assistência Social à Criança e ao Adolescente, Agente de
Administração e Oficial do Trabalho e da Assistência Social à Criança
• ao Adolescente existentes na Secretaria de Estado de Defesa Social
• no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais na data
de publicação desta lei ficam transformados em cento e três cargos de
provimento efetivo de Auxiliar Executivo de Defesa Social,
ressalvados os seguintes cargos, que ficam extintos:

- trinta e um cargos vagos de provimento efetivo de Ajudante de
Serviços Gerais;

II - trinta cargos vagos de provimento efetivo de Motorista;
III - trezentos e trinta e um cargos vagos de provimento efetivo de

Oficial de Serviços Gerais;
IV - um cargo vago de provimento efetivo de Oficial do Trabalho e

da Assistência Social à Criança e ao Adolescente;
V - duzentos e quarenta e seis cargos vagos de provimento efetivo

de Agente de Administração.
Art. 20 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal da Secretaria de

Estado de Defesa Social, dois cargos vagos de provimento efetivo de
Agente de Telecomunicações, vinte e três cargos vagos de
provimento efetivo de Monitor, seis cargos vagos de provimento
efetivo de Oficial Instrutor Penitenciário e doze cargos vagos de
provimento efetivo de Telefonista.

Art. 21 - Para a obtenção do número de cargos integrantes da
carreira de Assistente Executivo de Defesa Social da Secretaria de
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Estado de Defesa Social e do Como de Bombeiros Militar do
Estado de Minas Gerais, fixado no Anexo 1 desta lei, serão
observadas as seguintes operações:

- os cargos de provimento efetivo de Assistente Técnico da Saúde,
Auxiliar Administrativo, Auxiliar do Trabalho e da Assistência Social à
Criança e ao Adolescente, Instrutor Técnico Penitenciário, Técnico
Administrativo e Técnico de Obras Públicas, lotados na Secretaria de
Estado de Defesa Social, ficam transformados em duzentos e setenta
e sete cargos de provimento efetivo de Assistente Executivo de
Defesa Social;

II - ficam criados mil duzentos e trinta e quatro cargos de provimento
efetivo de Assistente Executivo de Defesa Social.

Art. 22 - Para a obtenção do número de cargos integrantes da
carreira de Analista Executivo de Defesa Social da Secretaria de
Estado de Defesa Social, fixado no Anexo 1 desta lei, serão
observadas as seguintes operações:

- os cargos públicos de provimento efetivo de Analista
Agropecuário, Analista da Administração, Analista da Cultura, Analista
da Justiça, Analista da Saúde, Analista de Educação, Analista de
Obras Públicas, Analista de Planejamento, lotados na Secretaria de
Estado de Defesa Social, ficam transformados em duzentos e setenta
cargos de provimento efetivo de Analista Executivo de Defesa Social;

II - ficam criados oitocentos cargos de provimento efetivo de
Analista Executivo de Defesa Social.

Art. 23 - Os cargos de provimento efetivo de Agente de
Administração, Ajudante de Serviços Gerais, Oficial de Serviços
Gerais e Motorista existentes na Polícia Civil do Estado de Minas
Gerais na data de publicação desta lei ficam transformados em
duzentos e dezoito cargos de provimento efetivo de Auxiliar de Polícia
Civil, ressalvados os seguintes cargos, que ficam extintos:

- oitocentos e vinte e cinco cargos vagos de provimento efetivo de
Agente de Administração;

II - duzentos e cinqüenta e quatro cargos vagos de provimento
efetivo de Ajudante de Serviços Gerais;

III - dez cargos vagos de provimento efetivo de Oficial de Serviços
Gerais;

IV - dois cargos vagos de provimento efetivo de Motorista.
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Art. 24 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal da Polícia Civil do

Estado de Minas Gerais, vinte cargos vagos de provimento efetivo de
Agente de Comunicação Social, quarenta e nove cargos vagos de
provimento efetivo de Agente de Telecomunicações, sessenta e nove
cargos vagos de provimento efetivo de Agente de Serviços de
Manutenção, seis cargos vagos de provimento efetivo de Agente
Gráfico e vinte e um cargos vagos de provimento efetivo de
Telefonista.

Art. 25 - Para a obtenção do número de cargos integrantes da
carreira de Técnico Assistente de Polícia Civil, fixado no Anexo 1 desta
lei, serão observadas as seguintes operações:

- os cargos públicos de provimento efetivo de Auxiliar
Administrativo, Auxiliar em Agropecuária, Assistente Técnico da
Saúde, Auxiliar do Trabalho e da Assistência Social à Criança e ao
Adolescente, Técnico Administrativo, Técnico de Comunicação Social,
lotados na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, ficam
transformados em duzentos e trinta e um cargos de provimento efetivo
de Técnico Assistente de Polícia Civil;

II - ficam criados oitocentos e cinco cargos de provimento efetivo de
Técnico Assistente de Polícia Civil.

Art. 26 - Para a obtenção do número de cargos integrantes da
carreira de Analista da Polícia Civil, fixado no Anexo 1 desta lei, serão
observadas as seguintes operações:

- os cargos de provimento efetivo de Analista de Saúde, Analista
de Obras Públicas, Analista de Comunicação Social, Analista de
Planejamento, Analista da Administração, Analista do Trabalho e da
Assistência Social à Criança e ao Adolescente e Analista da Cultura,
lotados na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, ficam
transformados em duzentos e cinqüenta e um cargos de provimento
efetivo de Analista da Polícia Civil;

II - ficam criados cento e noventa e nove cargos de provimento
efetivo de Analista da Polícia Civil.

Art. 27 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais, Oficial do Trabalho e da Assistência Social à Criança e ao
Adolescente, Motorista, Telefonista, Agente de Administração e
Agente da Saúde existentes no Quadro de Pessoal da Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais na data de publicação desta lei ficam
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transformados em oitenta e nove cargos de provimento efetivo de
Auxiliar Administrativo da Polícia Militar, ressalvados os seguintes
cargos, que ficam extintos:

- cinqüenta e oito cargos vagos de provimento efetivo de Ajudante
de Serviços Gerais;

II - três cargos vagos de provimento efetivo de Motorista;
III - um cargo vago de provimento efetivo de Telefonista;
IV - seis cargos vagos de provimento efetivo de Agente de

Administração.
Art. 28 - Fica extinto, no Quadro de Pessoal da Polícia Militar do

Estado de Minas Gerais, um cargo vago de provimento efetivo de
Agente de Serviços de Manutenção.

Art. 29 - Para a obtenção do número de cargos integrantes da
carreira de Assistente Administrativo da Polícia Militar, fixado no
Anexo 1 desta lei, serão observadas as seguintes operações:

- os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,
Assistente Técnico da Saúde, Técnico Administrativo e Técnico de
Comunicação Social lotados na Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais ficam transformados em sessenta e quatro cargos de
provimento efetivo de Assistente Administrativo da Polícia Militar;

II - ficam criados trinta e dois cargos de provimento efetivo de
Assistente Administrativo da Polícia Militar.

Art. 30 - Para a obtenção do número de cargos integrantes da
carreira de Analista de Gestão da Polícia Militar, fixado no Anexo 1
desta lei, serão observadas as seguintes operações:

- os cargos de provimento efetivo de Analista do Trabalho e da
Assistência Social à Criança e ao Adolescente, Analista da
Administração e Analista da Saúde lotados na Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais ficam transformados em doze cargos de
provimento efetivo de Analista de Gestão da Polícia Militar;

II - ficam criados dezesseis cargos de provimento efetivo de Analista
de Gestão da Polícia Militar.

Ad. 31 - Os cargos de provimento efetivo de Professor - P2,
Professor - P3, Professor - P4, Professor - P5, Professor - P6,
Regente de Ensino - RE3 e Regente de Ensino - RE4 lotados na
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais ficam transformados em
quinhentos e onze cargos de provimento efetivo de Professor da
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Educação Básica da Polícia Militar.

Art. 32— Os cargos de provimento efetivo de Orientador Educacional
- 0E5 e Orientador Educacional - OE6 lotados na Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais ficam transformados em vinte e dois cargos
de provimento efetivo de Pedagogo-Orientador Educacional - PEDG-
OE.

Art. 33 - Os cargos de provimento efetivo de Supervisor Pedagógico
- SF4 e Supervisor Pedagógico - SP6 lotados na Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais ficam transformados em cinco cargos de
provimento efetivo de Pedagogo-Supervisor Pedagógico - PEDG-SP.

Art. 34 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais, Motorista e Agente de Administração lotados na Defensoria
Pública do Estado de Minas Gerais ficam transformados em doze
cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo da Defensoria
Pública.

Parágrafo único - Ficam criados dois cargos de provimento efetivo
de Auxiliar Administrativo da Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais.

Art. 35 - Para a obtenção do número de cargos integrantes da
carreira de Assistente Administrativo da Defensoria Pública, fixado no
Anexo 1 desta lei, serão observadas as seguintes operações:

- os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo e de
Agente de Segurança Penitenciário lotados na Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais e os cargos públicos de provimento efetivo de
Auxiliar Administrativo e Assistente Técnico da Saúde de que trata o
art. 140 da Lei Complementar n°65, de 16 de janeiro de 2003, ficam
transformados em quarenta e oito cargos de provimento efetivo de
Assistente Administrativo da Defensoria Pública;

II - ficam criados duzentos e vinte e cinco cargos de provimento
efetivo de Assistente Administrativo da Defensoria Pública;

Parágrafo único - Os cargos de provimento efetivo de Agente de
Segurança Penitenciário de que trata o inciso 1 do "caput" deste artigo
referem-se aos ocupantes que fizeram a opção prevista no art. 139 da
Lei Complementar n° 65, de 16 de janeiro de 2003.

Art. 36 - Para a obtenção do número de cargos integrantes da
carreira de Gestor da Defensoria Pública, fixado no Anexo 1 desta lei,
serão observadas as seguintes operações:
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- os cargos de provimento efetivo de Analista da Educação,

Analista de Administração e Analista de Cultura lotados na Defensoria
Pública do Estado de Minas Gerais e os cargos públicos de
provimento efetivo de Analista da Justiça, Analista de Planejamento e
Analista da Administração de que trata o ali. 140 da Lei
Complementar n° 65, de 16 de janeiro de 2003 ficam transformados
em onze cargos de provimento efetivo de Gestor da Defensoria
Pública;

II - ficam criados setenta e um cargos de provimento efetivo de
Gestor da Defensoria Pública.

Ali. 37 - Os servidores ocupantes do cargo ou detentores de função
pública de Analista da Justiça, Analista de Administração, Analista de
Espolies, Analista do Planejamento, Auxiliar Administrativo, Agente de
Serviços da Saúde, Assistente Técnico da Saúde, Agente de
Administração ou Monitor Penitenciário, lotados na Secretaria de
Defesa Social e que estiverem exercendo a função de defensor
público na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, na forma
do art. 140 da Lei complementar n° 65, de 16 de janeiro de 2003,
passam a compor o quadro de pessoal da Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais, na forma da correlação constante do Anexo

§ 1 0 - Os servidores a que se refere o "caput" correspondem a um
quantitativo total de cento e quatorze cargos ou funções, sendo:

- quarenta e quatro cargos de provimento efetivo, computados no
quantitativo a que se refere o Anexo 1;

- setenta funções públicas e funções públicas efetivadas pela
Emenda à Constituição n° 49, de 2003, constantes do quantitativo a
que se refere a Tabela 4.4 do Anexo IV;

§ 20 - Fica assegurado aos servidores de que trata o "caput" o
disposto no art.140 da Lei Complementar n° 65, de 16 janeiro de
2003.

§ 30 - O remanejamento dos servidores de que trata o §2° dar-se-á
por meio de decreto.

§ 40 - A transformação de que trata o "caput" aplica-se aos
aposentados até 16 de janeiro de 2003.

Ali. 38 - A identificação dos cargos de provimento efetivo
transformados, criados ou extintos por esta lei será feita em decreto.
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Art. 39 - Os servidores públicos ocupantes de cargo de

provimento efetivo lotados, na data de publicação desta lei, nos
órgãos a que se refere o art. 30 serão enquadrados na estrutura
estabelecida no Anexo 1, conforme tabela de correlação constante no
Anexo II.

§ 1 1 - Após o enquadramento de que trata o "caput", não haverá
ingresso nas carreiras de que tratam os incisos 1, IV, VII, XIII e XIV do
art. 1°.

§ 20 - Os servidores públicos ocupantes de cargos de provimento
efetivo lotados na Defensoria Pública e que fizeram a opção de que
trata a Lei Complementar n° 65, de 16 de janeiro de 2003, serão
enquadrados na estrutura estabelecida no Anexo 1, conforme tabela
de correlação constante no Anexo II.

Art. 40 - Ao servidor público que, na data de publicação desta lei, for
ocupante de cargo de provimento efetivo lotado nos órgãos a que se
refere o art. 3° será concedido o direito de optar por não ser
enquadrado na estrutura das carreiras instituídas por esta lei,
observados os seguintes procedimentos:

- a opção a que se refere o "caput" deverá ser formalizada por
meio de requerimento escrito, dirigido ao titular da entidade de lotação
do cargo de provimento efetivo ocupado pelo servidor;

II - o prazo para a opção a que se refere o "caput" será de noventa
dias, contados da data de publicação do decreto que estabelecer as
regras de posicionamento.

§ 10 - O servidor que não fizer a opção de que trata o "caput" será
automaticamente enquadrado e posicionado na estrutura das carreiras
instituídas por esta lei, na forma de regulamento.

§ 2° - O servidor que optar pelo não-enquadramento, na forma
deste artigo, não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras
instituídas por esta lei.

Art. 41 - Fica assegurando ao servidor que for enquadrado nas
carreiras de que trata esta lei, nos termos do art. 39, bem como ao
que fizer a opção de que trata o art. 40 o direito previsto no art. 115 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado, acrescido pela Emenda à Constituição n° 57, de 15 de julho
de 2003.

Art. 42 - Na ocorrência da opção prevista no art. 40, a
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transformação do cargo ocupado pelo servidor em cargo de
carreira constante no Anexo 1, nos termos desta lei, somente se
efetivará após a vacância do cargo original.

Art. 43 - As tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas
por esta lei serão estabelecidas em lei, atendidas as diretrizes
definidas pela Lei de Política Remuneratória e observada a estrutura
prevista no Anexo 1.

Parágrafo único - As tabelas de vencimento básico de que trata o
"caput" serão diferenciadas, de acordo com as jornadas estabelecidas
no art. 80 desta lei.

Art. 44 - As regras de posicionamento decorrentes do
enquadramento a que se refere o art. 39 serão estabelecidas em
decreto, após a publicação da lei de que trata o art. 43, e deverão
abarcar critérios que conciliem:

- a escolaridade exigida para o cargo de provimento efetivo
ocupado pelo servidor;

II - o tempo de serviço no cargo de provimento efetivo transformado
por esta lei;

III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido
pelo servidor na data de publicação do decreto que estabelecer as
regras de posicionamento.

Parágrafo único - As regras de posicionamento não implicarão
redução da remuneração do servidor na data de publicação do
decreto que as estabelecer.

Art. 45 - Os atos de posicionamento dos servidores efetivos
decorrentes do enquadramento de que trata o art. 39 somente
ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer e aprovar as
tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por esta lei,
bem como do decreto a que se refere o art. 44.

§ 1 0 - Os atos a que se refere o "caput" somente produzirão efeitos
após sua publicação.

§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação do posicionamento de que
trata o § l O , será mantido o valor do vencimento básico percebido pelo
servidor ocupante de cargo de carreira de que trata esta lei na data da
publicação do decreto que estabelecer as regras de posicionamento,
acrescida das vantagens previstas na legislação vigente.

§ 30 - Os atos a que se refere o "capuf' serão realizados por meio
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de resolução conjunta do titular do órgão no qual o cargo de
provimento efetivo estiver lotado e do Secretário de Planejamento e
Gestão.

Art. 46 - A função pública a que se refere a Lei n° 10.254, de 20 de
julho de 1990, cujo detentor tiver sido efetivado, terá o cargo dela
resultante transformado em cargo integrante das carreiras instituídas
por esta lei, observada a correlação estabelecida no Anexo III.

§ 1°Os cargos resultantes da transformação de que trata o "caput"
decorrentes dos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, acrescidos pela Emenda à Constituição
n° 49, de 13 de junho de 2001, serão extintos com a vacância.

§ 2° - Aplicam-se ao servidor a que se refere o "caput" as regras de
enquadramento e posicionamento de que tratam os arts. 39 e 44.

§ 30 - Os detentores de função pública a que se refere a Lei n°
10.254, de 1990, que não tenham sido efetivados, serão enquadrados
na estrutura das carreiras instituídas por esta lei apenas para fins de
percepção do vencimento básico correspondente ao nível e grau em
que for posicionado, considerando as regras de enquadramento e
posicionamento a que se refere o § 2 0, devendo ser mantida a
expressão "função pública", bem como ser atribuída a mesma
denominação do nível em que for posicionado.

§ 40 - A função pública de que trata o § 3 0 será extinta com a
vacância.

§ 50 - O quantitativo de cargos a que se refere o § 1 1 e de função
pública de que trata o § 30 é o constante do Anexo IV.

Art. 47 - O servidor inativo dos órgãos a que se refere o art. 3° será
enquadrado na estrutura das carreiras de que trata esta lei na forma
da correlação constante no Anexo II apenas para fins de percepção do
vencimento básico correspondente ao nível e ao grau em que for
posicionado, observados para tal fim o cargo ou a função em que se
deu a aposentadoria e as regras de posicionamento estabelecidas
para os servidores ativos.

Parágrafo único - Ao servidor inativo a que se refere o "caput" fica
assegurado o direito à opção de que trata o art. 40 com as mesmas
regras estabelecidas para o servidor ativo.

Art. 48 - Fica mantida a jornada de trabalho dos servidores que, na
data de publicação desta lei, forem ocupantes de cargos de
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provimento efetivo transformados em cargos de provimento efetivo
das carreiras a que se referem os incisos 1 a XVI do art. 1°.

§ 1° - Aplica-se o disposto no "caput" aos servidores que, na data de
publicação desta lei, forem detentores de função pública.

§ 20 - A jornada de trabalho de que trata o "caput" corresponde a
trinta horas semanais para os servidores da Secretaria de Estado de
Defesa Social, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas
Gerais, da Polícia Civil e da Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais.

Art. 49 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo 1
1.1. Estrutura das carreiras administrativas pertencentes ao Quadro

de Pessoal da Secretaria de Estado de Defesa Social e do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais

Carreira de Auxiliar Executivo de Defesa Social
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas por semana
* - Os Quadros referentes ao Anexo 1 foram publicados na edição do

"Diário do Legislativo" de 1°.7.2004.
Carreira de Assistente Executivo de Defesa Social
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas por semana
Carreira de Analista Executivo de Defesa Social
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas por semana
1.2. Estrutura das carreiras administrativas pertencentes ao Quadro

de Pessoal da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Carreira de Auxiliar de Polícia Civil
Jornada de trabalho: 30 horas por semana
Carreira de Técnico Assistente de Polícia Civil
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas por semana
Carreira de Analista da Polícia Civil
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas por semana
Estrutura das carreiras administrativas e de educação pertencentes

ao Quadro de Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Carreira de Auxiliar Administrativo da Polícia Militar
Jornada de trabalho: 30 horas por semana
Carreira de Assistente Administrativo da Polícia Militar
Jornada de trabalho: 30 horas por semana
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Carreira de Analista de Gestão da Polícia Militar
Jornada de trabalho: 30 horas por semana

• Carreira de Professor da Educação Básica da Polícia Militar
Jornada de trabalho: 24 horas - aula semanais
Carreira de Pedagogo/Orientador Educacional
Jornada de trabalho: 24 horas por semana
Carreira de Pedagogo/Supervisor Pedagógico
Jornada de trabalho: 24 horas por semana
Carreira de Professor do Ensino Superior da Polícia Militar
Jornada de trabalho: 40 horas por semana
Estrutura das carreiras administrativas pertencentes ao Quadro de

Pessoal da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais
Carreira de Auxiliar Administrativo da Defensoria Pública
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas por semana
Carreira de Assistente Administrativo da Defensoria Pública
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas por semana
Carreira de Gestor da Defensoria Pública
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas por semana

Anexo II
2.1 - Tabela de correlação das carreiras da Secretaria de Estado de

Defesa Social e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas
Gerais

* - Os Quadros do Anexo II foram publicados na edição do "Diário do
Legislativo" de 10.7.2004.

Anexo III
3.1 - Atribuições das Carreiras da Secretaria de Estado de Defesa

Social e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais
* - Os Quadros do Anexo III foram publicados na edição do "Diário

do Legislativo" de 10.7.2004.
Anexo IV

4.1 - Cargos resultantes de efetivação pela Emenda n°49, de 2001,
e funções públicas não efetivados do Quadro de Pessoal da
Secretaria de Estado de Defesa Social

* - Os Quadros do Anexo IV foram publicados na edição do "Diário
do Legislativo" de 1°.7.2004.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Ermano Batista - Gustavo
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Valadares - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.479/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
altera o art. 8° da Lei n° 3.227, de 25/11/64, que dispõe sobre o
Conselho Diretor da Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí
e dá outras providências.

Publicada em 1°/4/2004, a proposição foi distribuída às Comissões
de Constituição e Justiça e de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia.

Preliminarmente, cabe a esta Comissão analisar os aspectos
jurídico-constitucionais e legais do projeto em questão.

Fundamentação
Com respaldo na competência que lhe atribui a Constituição do

Estado, por força do seu art. 10, II, encaminhou o Governador do
Estado a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n° 1.479/2004, que
altera a composição e a forma de escolha dos membros do Conselho
Diretor da Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí.

Conforme a proposição, os membros e os suplentes que compõem o
Conselho serão escolhidos pelo Governador do Estado entre os
nomes constantes em duas listas sêxtuplas elaboradas pela
assembléia geral da Fundação, compostas por quatro professores e
empregados da Fundação e por duas pessoas integrantes da
comunidade local, todos de ilibada reputação e notório saber. O
Conselho será obrigatoriamente composto por dois representantes
dos professores e empregados da Fundação e por um integrante da
comunidade local, os quais terão um mandato de quatro anos,
permitida uma recondução, e seus Presidente e Vice-Presidente
exercerão, respectivamente, a função de Presidente e de Vice-
Presidente da Fundação. Além disso, a partir da vigência da lei, o
Conselho Diretor terá o prazo de sessenta dias para elaborar e
aprovar o novo estatuto da Fundação, que só poderá ser alterado por
deliberação da assembléia geral da Fundação.

A matéria encontra fundamento jurídico-constitucional no art. 90,
XIV, da Constituição Estadual, que estabelece a competência privativa
do Governador do Estado para dispor, na forma da lei, sobre a
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organização e a atividade do Poder Executivo. Ademais, a
estruturação de entidade da administração indireta é matéria de
iniciativa privativa do Governador, nos termos do art. 66, III, "e", da
Carta Política mineira.

Por sugestão do Deputado Chico Rafael, apresentamos as Emendas
n

o
s 1 e 2, que alteram, respectivamente, a redação dos § 1° e 2 0 do

art. 80 da Lei n°3.227, de 1964, a que se refere o art. l°do projeto.
A primeira emenda determina que as listas sêxtuplas serão

compostas por quatro pessoas pertencentes ao quadro funcional da
Fundação há mais de dez anos, em substituição à expressão "quatro
professores e empregados da Fundação" originalmente proposta pelo
Governador.

A segunda emenda determina que o Conselho Diretor será
obrigatoriamente composto por um representante da comunidade local
é por duas pessoas pertencentes ao quadro funcional da Fundação há
mais de dez anos.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.479/2004 com as Emendas n o
s 1 e

2 a seguir apresentadas.
EMENDA N° 1

Dê-se ao § 1 0 do art. 80 da Lei n° 3.227, de 25 de novembro de
1964, a que se refere o ad. 1° do projeto, a seguinte redação:

"Art. 1°-
'Ad. 80 - ........................
§ 1° - Os integrantes das listas sêxtuplas serão escolhidos em

escrutínios secretos e sucessivos, e cada uma delas será composta
por quatro pessoas pertencentes ao quadro funcional da Fundação há
mais de dez anos e dois membros da comunidade local, todos de
ilibada reputação e notório saber.'."

EMENDA N°2
Dê-se ao § 20 do art. 80 da Lei n° 3.227, de 25 de novembro de

1964, a que se refere o art. 1° do projeto, a seguinte redação:
"Art. 1 0 - .......................
'Art. 80 - ........................
§ 2° - O Conselho Diretor será obrigatoriamente composto por um

representante da comunidade local e por duas pessoas pertencentes
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ao quadro funcional da Fundação há mais de dez anos.'."

Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gilberto

Abramo - Maria Tereza Lara (voto com restrição às Emendas n os 1 e
2) - Gustavo Valadares - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.48112004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n ° 1.48112004
dispõe sobre a gestão de tecnologia, informação, pessoal, patrimônio,
serviços gerais, orçamento, finanças e controle interno no âmbito da
administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 1°14/2004, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer, nos termos regimentais.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, analisar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme determina o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Nos termos do art. l°do projeto, a gestão de tecnologia, informação,

pessoal, patrimônio, serviços gerais, orçamento, finanças e controle
interno, bem como a realização de licitações e contratações, poderá
ser atribuída a outro órgão ou entidade da administração pública,
mediante regulamento. Além de permitir que ato administrativo
normativo do Executivo modifique atribuições estabelecidas em lei,
interfere na autonomia administrativa e financeira das autarquias e
fundações públicas, que são entidades de direito público criadas por
lei para a prestação de serviços típicos do Estado.

O art. 20 autoriza o Executivo a promover a alteração, mediante
remanejamento e sem aumento de despesa, da lotação de cargos de
provimento em comissão e funções gratificadas não integrantes das
estruturas básicas, em órgãos e entidades da administração direta,
autárquica e fundacional.

O art. 30, por sua vez, objetiva alterar a redação do "caput" do art.
126 da Lei n°11.406, de 1994, que reorganiza a autarquia Instituto de
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Previdência dos Servidores Militares do Estado - IPSM -, introduz
alterações na estrutura orgânica de Secretarias de Estado e dá outras
providências. O dispositivo objeto de modificação determina que "a
empresa pública resultante do disposto no artigo anterior vincula-se a
Secretaria de Estado da Casa Civil e tem por finalidade a prestação
de serviços técnicos, administrativos e gerais às administrações
públicas estaduais direta e indireta, nos seguintes setores:". A
empresa pública de que trata o dispositivo citado é a Minas Gerais
Administração e Serviços Ltda. - MGS -, entidade vinculada à
Secretaria de Planejamento e Gestão, consoante prevê a Lei
Delegada n° 63, de 2003. O capital dessa empresa é constituído de
recursos do Estado e da autarquia Imprensa Oficial.

A redação proposta para o preceito em questão amplia as
atribuições da MGS, ao determinar que ela terá por finalidade a
prestação de serviços de qualquer natureza às administrações
públicas direta e indireta do Poder Executivo. Presume-se, pois, que a
gestão das atividades elencadas no art. 10 do projeto poderá ser
atribuída à empresa pública MGS - antiga sociedade de economia
mista -, mediante regulamento do Governador do Estado, no caso de
eventual conversão do projeto em lei.

A proposição abrange aspectos de organização administrativa, o
que nos leva a fazer uma pequena exposição sobre os institutos da
centralização e da descentralização, as características da
administração indireta e o alcance do poder regulamentar do Chefe do
Poder Executivo.

O Estado pode executar serviços por intermédio dos órgãos
componentes de sua estrutura interna, ou seja, prestar diretamente
suas atividades de interesse público, bem como transferir a execução
do serviço para pessoas jurídicas distintas do Estado.

Quando o poder público exerce diretamente os serviços que lhe são
atribuídos pelo sistema normativo, sem transferi-los a outras entidades
personificadas, está-se diante da chamada administração direta ou
centralizada. Esta compete a órgão de qualquer dos Poderes do
Estado, consoante estabelece o "caput" do art. 14 da Constituição
Estadual. Fenômeno inverso ocorre quando o Estado decide delegar a
outros entes a realização de determinado serviço público que se
enquadra no âmbito de sua competência originária, mas sempre sob a
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fiscalização do Estado. E a chamada administração indireta ou
descentralizada, que pressupõe pelo menos duas pessoas jurídicas: a
titular originária do serviço ou atividade - no caso, o ente político - e a
entidade por ele criada para o exercício dessa atividade, embora sob
o controle do poder público.

A Carta mineira de 1989 elencou, explicitamente, as entidades da
administração indireta no § 1° do art. 14: autarquia, de serviço ou
territorial; sociedade de economia mista; empresa pública; fundação
pública e demais entidades de direito privado, sob controle direto ou
indireto do Estado. O § 40 do mesmo artigo, seguindo as linhas
básicas da Constituição Federal, exige lei específica para a criação de
autarquia e de fundação pública e autorização legislativa para a
instituição ou a extinção de sociedade de economia mista e empresa
pública. Isso porque as entidades autárquicas e fundacionais possuem
personalidade de direito público, razão pela qual desfrutam
prerrogativas próprias de poder público. As empresas estatais, por
terem personalidade de direito privado, só adquirem existência jurídica
a partir da inscrição de seus atos constitutivos no órgão competente,
na forma da lei civil ou comercial, conforme o caso. Além disso, o
ordenamento constitucional mineiro determina, em termos
inequívocos, que o Estado somente poderá instituir ou manter
fundação com a natureza de pessoa jurídica de direito público ( 50 do
art. 14). Essa entidade é considerada pela doutrina dominante e pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como espécie de
autarquia.

Dessa forma, interessa-nos destacar as características elementares
dessa entidade, com fundamento no sistema normativo e na doutrina
dominante, para demonstrar o equivoco do Projeto de Lei n°
1.481/2004.

O Decreto-Lei n° 200, de 1967, que serve como referência histórica
para o exame da matéria, define autarquia como "o serviço autônomo,
criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita
próprios, para executar atividades típicas da administração pública,
que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa
e financeira descentralizada". Apesar da omissão quanto à natureza
pública dessa entidade descentralizada, que é um defeito grave dessa
definição normativa, pode-se constatar que a idéia de auto-
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administração está claramente delineada no preceito, quando faz
referência à gestão administrativa e financeira desse serviço
autônomo.

Seguindo as diretrizes do legislador federal, porém sem incorrer no
mesmo vício, o art. 13, 1, da Lei Delegada mineira n° 5, de 1985,
define autarquia como "a entidade criada por lei, com personalidade
jurídica de direito público, patrimônio e receita próprios e capacidade
de auto-administração sob controle estatal, para executar atividades
da administração estadual que, para melhor funcionamento, requeiram
gestão administrativa e financeira descentralizadas;". Ressalte-se que
a definição formulada pelo legislador estadual contém os atributos
mais importantes dessas instituições públicas, entre os quais se
destacam a criação por lei, a personalidade de direito público e a
capacidade de auto-administração.

No plano doutrinário, parece-nos suficiente trazer à colação o
magistério de Hely Lopes Meirelles, segundo o qual "autarquias são
entes administrativos autônomos, criados por lei específica, com
personalidade jurídica de direito público interno, patrimônio próprio e
atribuições estatais específicas" ("Direito Administrativo Brasileiro", 23
ed., São Paulo: Malheiros, 1998, p. 297.). Em outra passagem da obra
citada, o jurista afirma:

"A doutrina moderna é concorde no assinalar as características das
entidades autárquicas, ou seja, a sua criação por lei especifica com
personalidade de Direito Público, patrimônio próprio, capacidade de
auto-administração sob controle estatal e desempenho de atribuições
públicas típicas. Sem a conjunção desses elementos não há
autarquia. Pode haver ente paraestatal, com maior ou menor
delegação do Estado, para a realização de obras, atividades ou
serviços de interesse coletivo. Não, porém, autarquia".

Verifica-se, portanto, que a idéia de auto-administração é
inseparável do conceito de autarquia. Essa capacidade de gerir os
interesses que lhe foram confiados nos termos da lei instituidora
significa que a entidade age por direito próprio, embora seja uma
criatura do Estado, e goza de uma série de privilégios semelhantes ao
do ente político criador. A título de ilustração, mencionem-se o poder
de editar atos administrativos e de celebrar contratos administrativos,
sob as normas do Direito Público; o exercício do poder de polícia,
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quando previsto em lei; e os prazos processuais mais dilatados
para ingressar em juízo, entre outras prerrogativas inerentes às
pessoas dessa natureza. Sendo entidade autônoma, a capacidade
que desfruta para atingir sua finalidade legal pressupõe a utilização
dos meios necessários para tanto. E exatamente em razão desse
poder de auto-administração que a autarquia não mantém relação de
hierarquia com o Estado ou de subordinação a ele. Sujeita-se apenas
ao controle finalístico mediante o qual o Estado somente poderá
interferir na atuação da entidade nas hipóteses previstas em lei. É, na
verdade, um controle que se restringe a verificar se o objetivo
institucional da autarquia está sendo alcançado e se a sua atuação
encontra-se em sintonia com as diretrizes políticas do Governo.
Portanto, a atividade-fim do ente autárquico, tal como definida pelo
legislador, não pode ser alterada, seja por ato normativo do
Governador do Estado, seja por ato de seu dirigente, seja por acordo
de vontades. Assim, o objetivo institucional das entidades criadas por
lei somente pode ser alterado pela vontade do Estado legislador.

Quanto à atividade-meio, que se encontra explicitada no texto do
projeto, há possibilidade jurídica de sua atribuição a outro órgão ou
entidade da administração pública, com amparo no principio
constitucional da eficiência, desde que não haja ofensa à autonomia
administrativa e financeira das autarquias e fundações públicas. Aliás,
no contexto da Reforma do Estado, que visa à melhoria da qualidade
dos serviços públicos, o § 10 do art. 13 da Carta mineira, introduzido
pela Emenda à Constituição n° 49, de 2001, determina que "a
autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e das
entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada
mediante instrumento específico que tenha por objetivo a fixação de
metas de desempenho para o órgão ou a entidade". O instrumento a
que se refere o preceito em referência é o Acordo de Resultados,
definido pelo art. 20, 1, da Lei n° 14.694, de 2003, como "aquele
celebrado entre dirigentes de órgãos e entidades do Poder Executivo
e as autoridades que sobre eles tenham poder hierárquico ou de
supervisão;".

Assim, à luz do ordenamento constitucional vigente, é possível a
celebração de Acordo de Resultados entre órgãos da administração
direta, por meio de seus dirigentes, e entre eles e as entidades da



137
administração indireta, com vistas ao alcance de resultados mais
satisfatórios na gestão da coisa pública.

A previsão do projeto de que a gestão de determinadas atividades
das autarquias e fundações públicas do Poder Executivo poderá ser
atribuída a órgão ou entidade da administração distinta daquela a que
está fixada a competência, por meio de regulamento, merece
abordagem específica sobre o alcance e os limites do poder
regulamentar.

No direito brasileiro, as figuras do decreto e do regulamento têm
sede constitucional e destinam-se a assegurar a fiel execução das
leis, conforme estabelece o art. 84, IV, da Constituição da República.
Na esfera do Estado Federado, a competência do Governador para a
regulamentação das leis está prevista no art. 90, VII, da Carta mineira.

Decretos e regulamentos são atos administrativos de caráter
normativo expedidos pelo Executivo para a adequada aplicação das
leis. Nem todas as normas aprovadas pelo parlamento são auto-
executórias, razão pela qual torna-se necessária a edição de
regulamentos que pormenorizem a lei e estabeleçam as providências
administrativas visando à sua aplicação uniforme. Por se tratar de atos
hierarquicamente inferiores à lei, os regulamentos jamais podem
ampliar ou restringir o conteúdo e o alcance das disposições
legislativas, sob pena de afrontar a ordem constitucional em vigor.
Assim, direitos e obrigações constantes em lei não podem ser
suprimidos mediante regulamento, de maneira que a validade deste
está condicionada à observância dos parâmetros consagrados no ato
legislativo superior. Apenas a lei inova originariamente a ordem
jurídica, razão pela qual é fonte primária do direito, ao passo que o
regulamento, por não ter a característica da novidade, é fonte
secundária.

E oportuno assinalar que a lei é expressão do poder político do
Estado, enquanto o regulamento é manifestação de poder
administrativo, essencialmente instrumental, assegurado
constitucionalmente a algumas autoridades para propiciar a aplicação
uniforme da lei. A edição das normas genéricas e abstratas pauta-se
por acentuada liberdade política, o que não acontece com a edição de
regulamento, pois este deve guardar submissão integral à lei. O
exercício do poder regulamentar supõe, portanto, a existência de lei
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administrativa anterior. As competências definidas em lei não
podem ser modificadas por regulamento do Governador do Estado. Se
se admitir o contrário, lei e regulamento estariam no mesmo nível
hierárquico, o que não é verdade, em face do ordenamento
constitucional vigente. Em razão do princípio da legalidade, previsto
principalmente no art. 50, II, e no art. 37, "caput", da Constituição
Federal, existe uma nítida primazia da lei sobre o regulamento. O
papel deste no direito brasileiro está nitidamente delineado no citado
inciso IV do art. 84 da Lei Maior, ou seja, explicitar a lei para a sua fiel
aplicação. E o chamado regulamento executivo, que determina
comandos complementares da lei para a sua correta e adequada
execução. Tais preceitos constitucionais evidenciam a total submissão
do regulamento aos comandos do legislador, sendo insustentável
admitir que atos administrativos normativos do Executivo possam
contradizer a lei ou extrapolar seu conteúdo.

No Brasil, há uma tendência a ampliar o poder regulamentar do
Executivo, o que se verificou com a promulgação da Emenda à
Constituição n° 32, de 2001, que alterou a redação do inciso VI do art.
84 da Lei Fundamental, entre outras disposições. Nos termos da
redação atual do preceptivo, compete privativamente ao Presidente da
República dispor, mediante decreto, sobre a organização e o
funcionamento da administração federal, quando não implicar
aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.
Ademais, compete-lhe extinguir funções ou cargos públicos, quando
vagos.

Entendemos que essa alteração constitucional não introduziu,
efetivamente, o poder regulamentar autônomo no direito brasileiro. A
citada emenda deve ser interpretada com cautela, de modo a não
jogar por terra o princípio da legalidade, que é da essência do estado
de direito. Houve, sem dúvida, ampliação do poder regulamentar do
Executivo, mas não a ponto de o Presidente da República ou o
Governador do Estado poder modificar, mediante decreto,
competências estabelecidas pelo legislador. Repita-se, uma vez mais,
que atribuições definidas em lei não podem ser alteradas pelo
Executivo, no exercício da função administrativa. Ao expedir decreto
dispondo sobre a organização e o funcionamento da administração
pública, em hipótese alguma o titular dessa competência poderá
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prescrever disposições conflitantes com as leis aprovadas pelo
Legislativo. É da essência do estado democrático de direito a
supremacia da lei em face do decreto ou do regulamento.

Dessa forma, parece-nos que a proposição padece de grave
equivoco ao permitir que as atividades-meio, explicitadas no art. lO do
projeto, sejam alteradas ou transferidas a outros órgãos ou entidades
sem prévia manifestação do ente autárquico titular dessa
competência. Afigura-se-nos mais razoável condicionar esse
deslocamento de atribuições à celebração de Acordo de Resultados
entre os órgãos e as entidades interessadas, como mecanismo de
respeitar a autonomia das entidades autárquicas. Como todo acordo
pressupõe o consentimento das partes ou participes para a validade
da relação jurídica, é indispensável a aquiescência dessas entidades
descentralizadas para a transferência efetiva da atividade em questão.
Ao ensejo, é oportuno salientar que a proposição apenas faculta o
deslocamento de tal atividade a outros órgãos e entidades, na forma
do instrumento que propomos, não sendo uma imposição normativa.

Além disso, entendemos que a atividade de controle interno, a cargo
de cada entidade autárquica e fundacional, não pode ser objeto de
Acordo de Resultados ou qualquer outro tipo de ajuste, pois a Carta
mineira, no art. 73, § 1°, 1, não dá margem a essa interpretação.
Segundo o dispositivo em questão, cada entidade da administração
indireta deve exercer o controle interno sobre sua própria atividade,
ainda que de forma integrada com o órgão supervisor. Isso afasta a
possibilidade de adoção da via negocial no tratamento da matéria.

O art. 3° da proposição, que dá nova redação ao art. 126 da Lei n°
11 .406, merece reparos para não comprometer a interpretação da
futura norma jurídica. Isso porque a alteração proposta incide apenas
sobre o "caput" do art. 126, não alcançando os incisos, que são
desdobramentos do "caput" e contêm a pormenorização das
atribuições administrativas da MGS. A prevalecer a redação original, a
especificação das competências dessa empresa estatal desapareceria
do texto da citada lei, o que poderia dificultara exegese do preceptivo
pela falta de clareza e pela imprecisão técnica da redação proposta.

Finalmente, o art. 40 do projeto contém disposição totalmente
inócua, pois exige a regulamentação da futura lei pelo Poder
Executivo, sem o estabelecimento de prazo. Ora, a regulamentação
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das leis é um poder-dever assegurado ao Governador do Estado,
mediante previsão constitucional explícita, conforme demonstrado ao
longo desta fundamentação. Portanto, não teria sentido manter no
texto do projeto dispositivo que simplesmente reproduz comando
superior e desprovido de caráter inovador. Todavia, dada a
importância da matéria e a necessidade de sua posterior explicitação
pelo Executivo, no escopo de garantir a eficácia da lei, seria mais
razoável a fixação de um prazo de noventa dias para a
regulamentação da matéria.

Para corrigir os equívocos de natureza jurídica mencionados, bem
como os vícios de redação legislativa constantes no projeto,
apresentamos o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.481/2004
na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a gestão de atividades no âmbito da administração

pública direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os órgãos e entidades da administração pública direta,

autárquica e fundacional do Poder Executivo poderão atribuir a outro
órgão ou entidade da administração pública estadual, mediante a
celebração de Acordo de Resultados, de que trata a Lei n° 14.964, de
30 de julho de 2003, a gestão de atividades relacionadas com
tecnologia, informação, pessoal, patrimônio, serviços gerais,
orçamento e finanças, bem como a realização de procedimentos
licitatórios.

Art. 20 - Fica facultado ao Poder Executivo promover a alteração, por
meio de remanejamento e sem aumento de despesa, da lotação de
cargos de provimento em comissão e funções gratificadas não
integrantes das estruturas básicas, em órgãos da administração
direta, autárquica e fundacional, ouvidos os dirigentes.

Art. 30 - O "caput" do art. 126 da Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 126 - A empresa pública resultante do disposto no art. 125
vincula-se à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e tem
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por finalidade a prestação de serviços técnicos, administrativos e
gerais, de qualquer natureza, à administração pública direta e indireta,
em especial:";

Art. 40 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias
contados da data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Gustavo

Valadares - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.559/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por via da Mensagem 205/2004, o Governador do Estado remete a
esta Casa, para apreciação, o Projeto de Lei n° 1.559/2004 , que
autoriza a Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte -
ASSPROM - a permutar o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não vislumbrou óbices constitucional nem
legal à sua tramitação e apresentou o Substitutivo n° 1, vem ela agora
a este órgão colegiado para ser apreciada pela ótica da fiscalização
financeira e orçamentária, nos termos do art. 188, c/c o art.102, VII,
"d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A iniciativa em tela vem prover a necessária autorização legislativa

para que a Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte
- ASSPROM - possa permutar o imóvel onde está instalada a sua
sede, doado pelo Estado em 1998, constituído pelos lotes nos  e 7 do
quarteirão 13, localizado no Bairro Cruzeiro, nesta Capital, por outro
de igual valor venal, localizado na área central.

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal
n°4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos
Estados, dos municípios e do Distrito Federal, em especial o § 20 de
seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.
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O Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, altera o inciso II do art. 2° da Lei n° 13.084, de 1998, que
autoriza o Estado a doar imóvel à ASSPROM, possibilitando que o
referido bem venha a ser permutado por outro de mesmo valor venal.

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.

Em face do exposto, não há óbice à aprovação da matéria.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1 .559/2004 na forma do Substitutivo n" 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - José Henrique -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.633/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro, tem
como objetivo acrescentar dispositivo à Lei n° 13.438, de 30/12/99, e
dar outras providências.

Publicada em 14/5/2004, foi a proposição distribuída a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos da juridicidade,
da constitucional idade e da legalidade, conforme dispõe o a art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem como objetivo acrescentar alínea na Lei

n° 13.438, de 1999, que alterou a Lei n° 12.727, de 1997, que
disciplina a cobrança de emolumentos no âmbito do Estado de Minas
Gerais, por parte das serventias do foro extrajudicial. O que se busca,
na verdade, é preencher uma lacuna na legislação mineira no que diz
respeito aos emolumentos a serem praticados para o registro da
cédula rural hipotecária de que trata o Decreto-Lei n° 167, de 1967.

Cumpre salientar que a tabela de emolumentos vigente,
consubstanciada na Lei n° 13.438, contempla apenas, em sua Tabela
4, os atos relativos ao registro de hipoteca de uma forma geral,
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deixando de distinguir aqueles oriundos dos negócios que
envolvam outorga de crédito rural. Para esses casos, há uma
discrepância flagrante entre o valor praticado por uma serventia e
outra. Algumas interpretam que o valor correto seria R$ 17,32,
equivalente a 25% do "Salário Mínimo de Referência", já extinto.
Outras cobram R$ 60,00, valor equivalente ao mesmo percentual, só
que calculado, sobre o valor atual do salário mínimo, que também se
transformou em motivo de polêmica no Congresso Nacional.

Esse problema, que têm incomodado tanto os produtores rurais que
solicitam crédito agrícola quanto os oficiais das serventias, deve ser
solucionado o mais rápido possível com a fixação de valores
condizentes com o cenário econômico atual. Como questão prefacial,
é oportuno lembrar que nesta Casa foi suscitada, recentemente, a
polêmica envolvendo a constitucional idade da iniciativa parlamentar
em projeto dessa natureza. Cumpre lembrar que a Lei Federal
n°10.169, de 29/12/2000, diz expressamente:

"Art. .... - Os Estados e o Distrito Federal fixarão o valor dos
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e
de registro, observadas as normas desta lei".

Esse comando, aplicado à luz do texto constitucional vigente, nos dá
a garantia de que a fixação de emolumentos, cuja natureza jurídica se
equipara à da taxa, conforme entendimento do Supremo Tribunal
Federal, é de competência do Estado. E mais: não existe óbice à
deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar. Busca-
se, por essa via, solucionar esse conflito que envolve tanto quem
pratica o ato quanto quem dele necessita para registrar sua hipoteca
rural e assim fazer uso do crédito agrícola.

Quanto ao valor fixado, entendemos prudente acolher aquele já
previsto na redação original do projeto, o qual está em sintonia com o
parâmetro adotado no Decreto-Lei n° 167. A atribuição de ajustá-lo ou
mesmo modificá-lo deve ser delegada à comissão de mérito, a que
compete aferir o custo efetivo do serviço prestado e também da
remuneração do oficial da serventia.

Com o objetivo de suprir integralmente a legislação mineira em
relação aos emolumentos a serem praticados para registro dos títulos
rurais e aprimorar o projeto, apresentamos, na conclusão deste
parecer, a Emenda n° 1.
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Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.633/2004
com a Emenda n° 1, a seguir redigida.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - O número 1 da Tabela 4 do anexo da Lei n° 12.727, de 30

de dezembro de 1997, alterado pela Lei n° 13.438, de 30 de dezembro
de 1999, fica acrescido da seguinte alínea 1":

"Tabela 4
.1- ................................................

1) das células de que trata o art. 90 do Decreto-Lei n° 167, de 14 de
fevereiro de 1967 17,32.".

Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Gustavo Valadares -

Ermano Batista - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.686/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre o exercício da autoridade sanitária nas atividades de
vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, auditoria do SUS e
regulação de assistência à saúde e cria funções gratificadas.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 29/5/2004, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno, receber
parecer.

Preliminarmente, compete a esta Comissão analisar os aspectos
formais, relacionados com a juridicidade, a constitucional idade e a
legalidade da proposição.

Fundamentação
O projeto de lei em exame traz como novidades no mundo jurídico

algumas normas que, por sua natureza específica, são apresentadas
e examinadas de forma destacada.

A primeira delas diz respeito à definição de "autoridade sanitária" e
de suas atribuições. Conforme o art. 2 0 da proposição, autoridade
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sanitária é qualquer servidor público lotado na Secretaria da
Saúde, designado na forma do projeto em exame, para o exercício de
atividades de vigilância sanitária. Desse modo, o artigo, se aprovada a
proposição, revoga tacitamente o disposto no art. 20, inciso VI, da Lei
n° 13.317, de 24/9/99, que contém o Código de Saúde do Estado de
Minas Gerais, no qual se estabelece que, além das autoridades
maiores do sistema - Secretários de Estado e Municipais e dirigentes
de serviços -, somente os fiscais sanitários ou ocupantes de cargos
equivalentes podem exercer as prerrogativas previstas nessa lei.

E interessante ressaltar, também, que, ao conceder, de forma
genérica, a qualquer dos servidores considerados autoridades
sanitárias o poder de "conceder alvará sanitário para funcionamento
de estabelecimento", conforme dispõe o art. 4 0, inciso IV, do projeto
em exame, fica tacitamente revogado, caso seja aprovada a
proposição, o inciso 1 do art. 23 do Código de Saúde, no qual se
estabelece que a concessão de alvarás de funcionamento é de
competência exclusiva dos dirigentes de órgãos ou entidades
integrantes do sistema. Ainda na mesma tendência a alargar as
prerrogativas para fiscalização, outro aspecto a destacar diz respeito
ao exercício de atividades de vigilância epidemiológica, o qual, nos
termos do art. 27 do Código de Saúde, é restrito a profissionais da
área de saúde devidamente habilitados, ao passo que, conforme o art.
2° da proposição, poderá ser atribuído a outros servidores.

Esses exemplos mostram que o projeto inova, ao estender a
diversos agentes públicos algumas prerrogativas que eram restritas a
determinadas autoridades.

Um segundo aspecto a ser apontado trata da criação de 164
Funções Gratificadas de Regulação da Assistência à Saúde - FRASs -

cada uma no valor de R$3.300,00. Caso o projeto seja aprovado e
sancionado ainda nesta parte da sessão legislativa, estima-se em
R$3.000.000,00 o impacto financeiro da medida, se forem designados
os servidores ainda no mês de julho. Deve-se ressaltar que, para
atender ao disposto no art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no
qual se determina que a criação de despesas de caráter continuado
deve ser acompanhada pelos demonstrativos nela previstos, o
Governo do Estado deveria ter encaminhado, junto com a proposição,
alguns documentos; no entanto, esses poderão ser obtidos durante a
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tramitação do projeto.

Um terceiro aspecto a ser ressaltado concerne à natureza das ações
de vigilância sanitária. O art. 40 do projeto enumera uma série de
ações específicas a serem executadas pelos agentes sanitários
estaduais, tais como: coletar amostras para análise e controle
sanitário; inspecionar, fiscalizar e interditar estabelecimentos,
produtos, serviços e ambientes sujeitos ao controle sanitário;
apreender e inutilizar produtos. Deve-se entender que essas ações
somente poderão ocorrer na ausência de fiscalização municipal, pois,
como determina o ai. 18, IV, da Lei Federal n° 8.080, de 1990 - Lei
Orgânica da Saúde -, compete ao município executar as ações de
vigilância, cabendo ao Estado, nos termos do ai. 17 da mesma lei,
suprir a ausência das ações municipais, quando for necessário. Nesse
ponto, o projeto de lei em exame deverá ser aprimorado, para que, se
aprovado, não se entendam revogados os incisos 1 e II do ai. 14 da
Lei n° 13.317 (Código de Saúde), de 1999, os quais acompanham, na
sua concepção, a norma federal.

Por fim, destaca-se a criação dos seguintes incentivos para os
servidores designados para o exercício da vigilância sanitária: Prêmio
de Produtividade de Vigilância Sanitária - PPVS -: Prêmio de
Produtividade de Vigilância Epidemiológica e Ambiental - PPVEA -; e
Prêmio de Produtividade de Auditoria do SUS - PPAUD. Prevê-se, no
ai. 10 da proposição, que esses prêmios serão pagos com recursos
provenientes de transferências governamentais federais específicas.

Os aspectos do projeto que destacamos deverão ser objeto de
análise mais detalhada quando do exame do mérito da proposição e
de sua repercussão financeira e orçamentária.

No que se refere à competência do Estado para dispor sobre cargos,
funções e remuneração de seus servidores e sobre a atividade
administrativa do Poder Executivo, não há óbice à tramitação da
matéria neta Casa. Por sua vez, o exercício da iniciativa no processo
legislativo por parte do Governador do Estado está de acordo com o
disposto no ai. 66, III, da Constituição mineira.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1 .68612004.
Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
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Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Gustavo Valadares - Ermano Batista - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°419/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Olinto Godinho, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo seja autorizado o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Ferros o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, com a Emenda n° 1,
oferecida pela Comissão de Constituição e Justiça, e, agora, retorna a
este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 20 turno, nos
termos dos arts. 102, VII, e 189, do Regimento Interno.

Em obediência ao estatuído no parágrafo único do art. 189 do
Diploma Regimental, será apresentada, como parte deste parecer, a
redação do vencido.

Fundamentação
Refere-se o projeto de lei à reversão de bem público do Estado para

o Município de Ferros, constituído de terreno com área de 357m2,
doado anteriormente ao atual proprietário para que ali se construísse
um posto de saúde, o que não ocorreu. Em vista disso, o Chefe do
Executivo municipal reivindica a posse do imóvel para lá instalar a
Secretaria Municipal de Educação.

A autorização legislativa decorre da exigência consignada no art. 18
da Constituição do Estado, no art. 17, 1, da Lei Federal n° 8.666; de
1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e
institui normas para licitação e contratos da administração pública e no
art. 105, § 20, da Lei Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito
Federal.

Assim, a proposição em análise observa as disposições legais e
constitucionais. Reitera-se, portanto, o entendimento formalizado no 1°
turno, quando este órgão colegiado considerou que ela não acarreta
ônus financeiro para o Estado nem repercussão na lei orçamentária,
não havendo o que possa obstar a sua aprovação.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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419/2003 no 20 turno, na forma do vencido no 1 1 turno.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Antônio Carlos

Andrada - Olinto Godinho.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°419/2003

Autoriza o Poder Executivo a reverter ao Município de Ferros o
imóvel que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a reverter ao Município

de Ferros o imóvel de propriedade do Estado, com área de 357m2
(trezentos e cinqüenta e sete metros quadrados), situado na esquina
das Ruas Mestre Jeremias e Milton Campos, Bairro São Cristóvão,
Município de Ferros, conforme escritura pública, registrada sob n°
15.475, a fls. 216 do Livro 3-S, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Ferros.

Parágrafo único - O imóvel de que trata esta lei destina-se à
instalação da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 425/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei
n° 425/2003 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Poço Fundo o imóvel que especifica.

Aprovada no 1° turno, tal como apresentada, retorna a proposição a
este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos
termos do art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende outorgar autorização legislativa

para que se possa fazer transferência de titularidade de bem imóvel
do Estado ao patrimônio do Município de Poço Fundo. Trata-se de
terreno urbano edificado com área de 10.000m 2, situado nesse
município, no qual deverá funcionar unidade escolar da rede municipal
de ensino.

A autorização legislativa é requisito essencial para a realização do
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contrato de doação, consubstanciando-se em controle prévio que
este Poder exerce sobre os atos do Executivo. Encontra fundamento
no art. 18 da Constituição do Estado e, no âmbito infraconstitucional,
está prevista no art. 17, 1, da Lei Federal n°8.666, de 1993, e no § 2°
do art. 105 da Lei Federal n°4.320, de 1964.

É importante destacar o interesse público do caso em exame, pois o
negócio jurídico que se pretende efetivar tem por objetivo atender a
um fim social.

A alienação do imóvel não acarretará despesa para os cofres
públicos e, portanto, não causará impacto na execução da lei
orçamentária.

Por estar de acordo com as exigências legais, ratifica-se o
entendimento desta Comissão no 1° turno, considerando que não há
impedimento à concretização da doação pretendida.

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

425/2003, no 20 turno.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Emano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Antônio Carlos

Andrada - Olinto Godinho.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.068/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município
de ltuiutaba os imóveis que especifica.

A proposição foi aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1,
da Comissão de Constituição e Justiça e, agora, retorna a este órgão
colegiado a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos dos
arts. 102, VII e 189, "caput", do Regimento Interno.

Em obediência ao estatuído no § 1° do art. 189 do Regimento
Interno, será apresentada, como parte deste parecer, a redação do
vencido.

Fundamentação
Os imóveis em causa constituem-se de terrenos urbanos com áreas

de 5.1 12,50m 2 e 4.968,00m2, os quais foram doados ao Estado para a
edificação e o funcionamento de unidades escolares. O agente
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donatário cumpriu essa exigência até que, com o advento da
municipalização do ensino público do 1° grau, passaram a ser
utilizados pelo município, que reivindica o domínio sobre eles.

Em vista disso, foi editado projeto de lei que autoriza a sua reversão
ao antigo donatário: o Município de ltuiutaba; mas como nos
instrumentos públicos de doação não consta penalidade na hipótese
de descumprimento da finalidade estabelecida, não cabe, no caso, a
reversão dos bens, e sim a doação. Por isso, e para retificar dados
cadastrais, a Comissão de Constituição e Justiça houve por bem
apresentar o Substitutivo n° 1; contudo, ainda se constata
impropriedade no que concerne à menção do livro no qual se registrou
a matrícula dos imóveis, motivo pelo qual serão formuladas, na parte
conclusiva deste parecer, as Emenda n

o
s 1 e 2 ao vencido no 1° turno.

Solicitada a manifestar-se sobre as pretendidas alienações, a
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ratificando
posicionamento da Secretaria de Estado da Educação, se diz
favorável a elas.

Cabe salientar que a autorização legislativa decorre da exigência
contida no art. 18 da Constituição do Estado, no art. 17, 1, da Lei
Federal n° 8.666, de 1993, e no § 2° do art. 105 da Lei Federal n°
4.320, de 1964.

Esta Comissão reafirma que a medida consubstanciada no projeto,
além de satisfazer os preceitos legais que versam sobre a
transferência de domínio de bens estatais, não acarreta despesas
para o erário estadual.

Vale mencionar, ainda, que o negócio jurídico a ser realizado está
revestido de garantia, uma vez que o projeto de lei prevê a reversão
dos imóveis ao patrimônio do Estado na hipótese de não-atendimento
do objetivo fixado, no prazo de três anos contados da lavratura das
escrituras públicas de doação.

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

1.06812003, no 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno com as
Emendas n os 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA N° 1
Substitua-se, no inciso 1 do art. 1°, "n° 17.068" por "n° R-01 - 17.608".

EMENDA N°2
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Substitua-se, no inciso II do art. lo, "no 15.387", por "no Av-2 -

15.387".
Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - José Henrique -

Sebastião Helvécio.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI I'4° 1.068/2003

Autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que especifica ao
Município de ltuiutaba.

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

imóveis de propriedade do Estado:
- terreno urbano com área de 5.1 12,50m 2 (cinco mil cento e doze

vírgula cinqüenta metros quadrados), situado na quadra
compreendida entre as Ruas 10 e 12, no Município de ltuiutaba,
matriculado sob o n° 17.068 do Livro 2, no Cartório do 20 Ofício de
Registro de Imóveis da Comarca de ltuiutaba;

II - terreno urbano com área de 4.968,00m2 (quatro mil novecentos e
sessenta e oito metros quadrados), situado na quadra S0.11.13.07 do
Bairro Pirapetinga, no Município de ltuiutaba, matriculado sob o n°
15.387 do Livro 2, no Cartório do 2 0 Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de ltuiutaba.

Parágrafo único - Os imóveis descritos neste artigo destinam-se,
respectivamente, ao funcionamento da Escola Municipal Professor
lldefonso Mascarenhas da Silva e da Escola Municipal Manoel Alves
Vilela.

Art. 20 - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de 3 (três) anos contados da lavratura das
escrituras públicas de doação, não lhes tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.33512003
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa

por meio da Mensagem n° 142/2003, o projeto de lei em epígrafe
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institui e estrutura as carreiras do Quadro de Pessoal do Grupo de
Atividades de Agricultura e Pecuária.

Aprovada em 1° turno na forma do Substitutivo n°1, com a rejeição
de seu art. 41, retorna a matéria a esta Comissão para receber
parecer de 20 turno, nos termos do art. 178 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe trata do Plano de Carreira do Pessoal
do Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária, que compreende o
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, a Fundação Rural Mineira -
RURALMINAS - e o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -
ITER - MG -, nos termos do disposto no art. 5 0 da Emenda à
Constituição n° 57, de 2003.

A proposição em tela propõe a redução do número de carreiras
existentes no Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária, reunindo
servidores com formações profissionais diversas. Assim, as 38
modalidades de classes de cargos serão transformadas em apenas 8,
cada uma das quais estruturada em uma carreira específica, criando-
se a possibilidade de haver servidores com formações profissionais
diferentes em uma mesma carreira.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária apresentou
o Substitutivo n°1, aprovado em Plenário com a rejeição de seu art.
41, adequando o projeto à técnica legislativa e às regras estatuídas
pelo Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas
Gerais.

No entanto, ainda são necessárias alterações visando a correção de
algumas impropriedades, para a perfeita aplicação dos dispositivos.

Os arts. 5° e 6° serão alterados por meio da Emenda n° 1, para que
sua redação fique mais clara e objetiva.

Quanto à redação dada ao art. 36 do vencido, apresentamos a
Emenda n° 2 para suprimir a expressão "atendidas as diretrizes da Lei
de, Política Remuneratória".

E necessária a apresentação da Emenda n° 3, para introduzir, no
art. 37, a consulta pública ao texto do decreto que estabelecerá as
regras para o reposicionamento dos servidores nas carreiras
instituídas por esta lei.

Propomos, ainda, a Emenda n° 4, para suprimir a expressão
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"específica para cada entidade" do § 3° do art. 38.
Esclarecemos que o quantitativo de cargos da carreira de auxiliar

operacional ficou incorreto no Substitutivo n°1. O número indicado,
180 , foi corrigido no vencido para 182.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2 0 turno, do

Projeto de Lei n° 1.335/2003 na forma do vencido no 1° turno, com as
Emendas n°s 1 a 4.

EMENDA N° 1
Dê-se aos arts. 50 e 60 a seguinte redação:
"Art. 50 - A lotação dos cargos das carreiras de que trata esta lei no

quadro de pessoal dos órgãos e entidades a que se refere o art. 3°
será definida em decreto e fica condicionada à anuência das
entidades envolvidas e à aprovação da Secretaria de Planejamento e
Gestão - SEPLAG -, observado o interesse da administração.

§ 1° - No caso de extinção ou criação de órgão ou entidade, a
lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada à aprovação
da SEPLAG.

§ 21 - A mudança de lotação de cargos somente será permitida
entre os órgãos e as entidades que possuírem cargos integrantes da
mesma carreira.

Art. 60 - A transferência de servidores entre os órgãos e as
entidades somente será permitida dentro da mesma carreira.

Parágrafo único - A transferência de servidor nos termos do 'caput'
deste artigo fica condicionada à existência de vaga no órgão ou na
entidade para o qual o servidor será transferido, nos termos da
legislação vigente, respeitada a carga horária do cargo ocupado pelo
servidor.".

EMENDA N°2
Suprima-se do art. 36 a expressão "atendidas as diretrizes definidas

pela Lei de Política Remuneratória".
EMENDA N°3

Acrescente-se ao art. 37 o seguinte § 2°, transformando-se o seu
parágrafo único em § 1°.

"Art. 37 - ......................
§ 2° - O texto do decreto que estabelecer as regras de

posicionamento ficará disponível, para consulta pública, na página da
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SEPLAG na Internet, durante, pelo menos, os quinze dias
anteriores à data de sua publicação, após notícia prévia no órgão
oficial de imprensa do Estado.".

EMENDA N°4
Suprima-se do § 30 do art. 38 a expressão "específica para cada

entidade".
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Fábio Avelar, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Dinis

Pinheiro - Jô Moraes.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.33512003

Institui e estrutura as carreiras do Grupo de Atividades de Agricultura
e Pecuária.

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

Disposições Gerais
Art. 1° - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras,

pertencentes ao Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária do
Poder Executivo:

- Fiscal Agropecuário;
II - Fiscal Assistente Agropecuário;
III - Especialista em Gestão de Defesa Agropecuária;
IV - Assistente de Gestão de Defesa Agropecuária;
V - Auxiliar Operacional;
VI - Analista de Desenvolvimento Rural;
VII - Técnico de Desenvolvimento Rural;
VIII - Auxiliar de Desenvolvimento Rural.
Parágrafo único - A estrutura das carreiras instituídas por esta lei e

o número de cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo 1.
Art. 20 - Para os efeitos desta lei considera-se:

- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo
sua área de atuação;

II - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados
segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e
graus, escalonados em razão do grau de responsabilidade e das
atribuições da carreira;

111 - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do
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quadro de pessoal privativa de servidor público efetivo, com
criação, remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades
definidos em lei e direitos e deveres de natureza estatutária
estabelecidos em lei complementar;

IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e
de provimento em comissão de órgão ou de entidade:

V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação e mesma natureza, complexidade,
atribuições e responsabilidades;

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira.

Art. 30 - Os cargos das carreiras de que trata esta lei são lotados
nos quadros de pessoal das seguintes entidades da administração
indireta do Poder Executivo:

- no Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, os cargos das
carreiras de Fiscal Agropecuário, Fiscal Assistente Agropecuário,
Especialista de Gestão de Defesa Agropecuária, Assistente de Gestão
de Defesa Agropecuária e Auxiliar Operacional;

II - na Fundação Rural Mineira - RURALMINAS - e no Instituto de
Terras do Estado de Minas Gerais - ITER-MG -, os cargos das
carreiras de Analista de Desenvolvimento Rural, Técnico de
Desenvolvimento Rural e Auxiliar de Desenvolvimento Rural.

Art. 40 - As atribuições gerais das carreiras instituídas por esta lei
são as constantes no Anexo IV.

§ l o - As atribuições específicas das carreiras de que trata esta lei
são as definidas em regulamento.

§ 20 - As atribuições dos cargos que compõem a carreira de Fiscal
Agropecuário e Fiscal Assistente Agropecuário possuem natureza de
atividade exclusiva de Estado.

Art. 5°— A lotação dos cargos de provimento efetivo das carreiras de
que trata esta lei será definida em decreto e fica condicionada à
anuência das entidades envolvidas e à aprovação da Secretaria de
Planejamento e Gestão - SEPLAG -, observado o interesse da
administração.

§ 1° - No caso de extinção ou criação de órgão ou entidade, a
lotação será estabelecida em decreto e fica condicionada à aprovação
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da SEPLAG.

§ 2° - A mudança de lotação de cargos e de servidores somente
será possível entre as entidades que possuírem cargos de provimento
efetivo integrantes da mesma carreira.

Art. 60 - Poderá haver transferência de servidor público ocupante de
cargo de provimento efetivo das carreiras constantes nos incisos VI a
VIII do art. 1° entre a RURALMINAS e o ITER-MG, condicionada à
existência de vaga na mesma carreira e na entidade para a qual o
servidor será transferido, nos termos do regulamento.

Art. 70 - Poderá haver cessão de servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo das carreiras de que trata esta lei para órgão ou
entidade não relacionados no art. 3 0 para exercício de cargo de
provimento em comissão ou função gratificada.

Art. 80 - Os ocupantes de cargo de provimento efetivo integrante das
carreiras do IMA cumprirão jornada de quarenta horas semanais.

Art. 9° - Os servidores que, após a publicação desta lei,
ingressarem, por meio de concurso público, na RURALMINAS e no
ITER-MG terão jornada de trabalho semanal de trinta ou quarenta
horas, conforme definido no respectivo edital.

Parágrafo único - O vencimento básico dos cargos das carreiras de
que trata o "caput" deste artigo, fixado em tabelas distintas, será
proporcional à jornada de trabalho do servidor.

Capítulo II
Das carreiras

Seção 1
Do Ingresso

Art. 10 - O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei
dependerá de aprovação em concurso público de provas ou de provas
e títulos e dar-se-á no primeiro grau do nível inicial da carreira.

§ 1 0 - O ingresso nas carreiras de que trata esta lei dependerá de
comprovação mínima de habilitação em nível:

- superior, conforme definido no edital do concurso, para as
carreiras de Fiscal Agropecuário, Especialista em Gestão de Defesa
Agropecuária e Analista de Desenvolvimento Rural;

II - intermediário, conforme definido no edital do concurso, para as
carreiras de Fiscal Assistente Agropecuário, Assistente de Gestão de
Defesa Agropecuária e Técnico de Desenvolvimento Rural.
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§ 20 - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:
- nível superior a formação em educação superior que compreenda

curso ou programa de graduação, na forma da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação e conforme definido no edital do concurso;

II - nível intermediário a formação em ensino médio ou em curso de
educação profissional de ensino médio, na forma da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação e conforme definido no edital do concurso.

Art. 11 - O concurso público será de caráter eliminatório e
classificatório e deverá conter as seguintes etapas sucessivas, tendo
em vista as especificidades e peculiaridades das atividades:

- para as carreiras de Fiscal Agropecuário, Fiscal Assistente
Agropecuário, Especialista em Gestão de Defesa Agropecuária e
Assistente de Gestão de Defesa Agropecuária:

a) provas ou provas e títulos;
b) curso de formação técnico-profissional, se necessário, nos termos

do regulamento;
II - para as carreiras de Analista de Desenvolvimento Rural e

Técnico de Desenvolvimento Rural:
a) provas ou provas e títulos;
b) prova de aptidão psicológica e psicotécnica, se necessário;
c) prova de condicionamento físico por testes específicos, se

necessário;
d) curso de formação técnico-profissional, se necessário, nos termos

do regulamento.
Parágrafo único - As instruções reguladoras dos processos seletivos

serão publicadas em edital que conterá, tendo em vista as
especificidades e peculiaridades das atividades do cargo, no mínimo:

- o número de vagas existentes;
II - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos

programas;
III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;
IV - os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso;
V - o caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do

concurso;
VI - os requisitos para a inscrição com exigência mínima de

comprovação:
a) de estar o candidato no gozo dos direitos políticos;



158
b) de quitação com as obrigações militares;
VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira.
Art. 12 - Concluído o concurso público e homologados os

resultados, a nomeação dos candidatos habilitados obedecerá à
ordem de classificação e ao prazo de validade do concurso.

§ 1° - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data
de sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 2° - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
deverá comprovar:

- cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do
parágrafo único do art. 11;

II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento, se
necessário;

III - aptidão física e mental para o cargo, por meio de avaliação
médica, nos termos da legislação vigente.

Art. 13 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo
do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de
concurso público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo
de carreira do Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária, com
jornada equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração,
incluídos adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à
remuneração do cargo de carreira instituída por esta lei, poderá
perceber a diferença a título de vantagem pessoal nominalmente
identificada, sujeita exclusivamente à revisão geral da remuneração
dos servidores estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no "caput"
deste artigo, não serão computados os adicionais a que se refere o
art. 118 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 14 - O desenvolvimento do servidor público nas carreiras de
que trata esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 15 - Progressão é a passagem do servidor efetivo do grau em
que se encontra para o grau subseqüente no mesmo nível do cargo
da carreira a que pertence, condicionada à permanência do servidor
no grau inferior pelo prazo mínimo de dois anos de efetivo exercício,
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bem como a duas avaliações periódicas de desempenho individual
satisfatórias.

Art. 16 - Promoção é a passagem do servidor público efetivo de um
nível para o imediatamente superior, na mesma carreira a que
pertence.

Parágrafo único - O posicionamento do servidor no nível para o qual
foi promovido dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja
superior ao percebido pelo servidor no momento da promoção.

Art. 17 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor
considerado apto será posicionado no segundo grau do nível de
ingresso na carreira.

Parágrafo único - A contagem do prazo para fins da primeira
promoção e da segunda progressão terá início após a conclusão do
estágio probatório, desde que o servidor tenha sido aprovado.

Art. 18 - A promoção fica condicionada ao preenchimento dos
seguintes requisitos:

- participação e aprovação do servidor em atividades de formação
e aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e
financeira para implementação de tais atividades;

II - cinco avaliações periódicas de desempenho individual
satisfatórias, nos termos da legislação vigente;

III - permanência do servidor no nível inferior pelo prazo mínimo de
cinco anos de efetivo exercício;

IV - comprovação da escolaridade mínima exigida para o nível ao
qual pretende ser promovido, se houver.

Art. 19—O curso de formação técnico-profissional a que se refere o
art. 11 e as atividades de formação e aperfeiçoamento a que se refere
o art. 18 serão desenvolvidos em parceria com a Escola de Governo
da Fundação João Pinheiro.

Art. 20 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade
adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou
supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações
periódicas de desempenho satisfatórias para fins de progressão ou
promoção na hipótese de formação diversa ou superior àquela exigida
para o nível em que o servidor estiver posicionado na carreira,
relacionada com a natureza e complexidade da respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do

rÀ



160
disposto neste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo
vedado seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer
vantagem pecuniária, salvo para fins de concessão do Adicional de
Desempenho - ADE.

Art. 21 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor
que, no período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinar em que tenha sido:
a) suspenso;
b) exonerado ou destituído de cargo de provimento em comissão ou

função gratificada que estiver exercendo;
II - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os

casos previstos como de efetivo exercício nas normas estatutárias
vigentes e em legislação específica.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no inciso II do "caput" deste
artigo, o afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para
fins de promoção e progressão, contando-se, para tais fins, o período
anterior ao afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva
avaliação periódica de desempenho individual.

Capítulo III
Disposições Transitórias

Art. 22 - Para a obtenção do número de cargos integrantes da
carreira de Fiscal Agropecuário do IMA, fixado no Anexo 1 desta lei,
serão realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista Técnico
Agropecuário e Analista Técnico de Laboratório transformados em
quinhentos e trinta e nove cargos de provimento efetivo de Fiscal
Agropecuário;

II - ficam criados oitenta cargos de provimento efetivo de Fiscal
Agropecuário.

Art. 23 - Para a obtenção do número de cargos integrantes da
carreira de Fiscal Assistente Agropecuário do IMA, fixado no Anexo 1
desta lei, serão realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Técnico em
Agropecuária e Auxiliar em Agropecuária transformados em
quatrocentos e seis cargos de provimento efetivo de Fiscal Assistente
Agropecuário;

11 - ficam criados cento e seis cargos de provimento efetivo de Fiscal
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Assistente Agropecuário.

Art. 24 - Para a obtenção do número de cargos integrantes da
carreira de Especialista em Gestão de Defesa Agropecuária do IMA,
fixado no Anexo 1 desta lei, serão realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da
Administração e Analista de Apoio Técnico transformados em
quarenta e nove cargos de provimento efetivo de Especialista em
Gestão de Defesa Agropecuária;

II - ficam criados sessenta cargos de provimento efetivo de
Especialista em Gestão de Defesa Agropecuária.

Art. 25 - Para a obtenção do número de cargos integrantes da
carreira de Assistente de Gestão de Defesa Agropecuária do IMA,
fixado no Anexo 1 desta lei, serão realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,
Técnico Administrativo e Técnico de Apoio Técnico transformados em
cento e sessenta e oito cargos de provimento efetivo de Assistente de
Gestão de Defesa Agropecuária;

II - ficam criados cento e vinte cargos de provimento efetivo de
Assistente de Gestão de Defesa Agropecuária.

Art. 26 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais, Oficial de Serviços Gerais, Oficial em Agropecuária, Motorista,
Agente Agropecuário, Agente de Administração e Telefonista do IMA
existentes na data da publicação desta lei ficam transformados em
cento e oitenta e dois cargos de provimento efetivo de Auxiliar
Operacional, ressalvados os seguintes cargos vagos de provimento
efetivo, que ficam extintos:

- noventa e cinco cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
II - quinze cargos de Oficial de Serviços Gerais;
III - cento e seis cargos de Oficial em Agropecuária;
IV - dez cargos de Motorista;
V - duzentos e trinta e cinco cargos de Agente em Agropecuária;
VI - duzentos e cinqüenta e dois cargos de Agente de

Administração;
VII - seis cargos de Telefonista.
Ad. 27 - Para a obtenção do número de cargos integrantes da
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carreira de Analista de Desenvolvimento Rural, fixado no Anexo 1
desta lei, serão realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de Analista da Administração, Analista de Apoio
Técnico e Analista de Desenvolvimento Agrário transformados em
oitenta e um cargos de Analista de Desenvolvimento Rural;

li - ficam criados dez cargos de provimento efetivo de Analista de
Desenvolvimento Rural.

Art. 28 - Para a obtenção do número de cargos integrantes da
carreira de Técnico de Desenvolvimento Rural, fixado no Anexo 1
desta lei, serão realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de Técnico em Desenvolvimento Agrário,
Técnico Administrativo e Auxiliar Administrativo transformados em
cento e cinqüenta e cinco cargos de Técnico de Desenvolvimento
Rural;

II - ficam criados nove cargos de provimento efetivo de Técnico de
Desenvolvimento Rural.

Art. 29 - Os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais, Fiscal de Terras, Oficial de Serviços de Manutenção, Agente
de Administração, Oficial de Serviços Gerais, Motorista, Telefonista e
Operador da RURALMINAS existentes na data da publicação desta lei
ficam transformados em trinta e quatro cargos de provimento efetivo
de Auxiliar de Desenvolvimento Rural, ressalvados os seguintes
cargos vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- dez cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
II - um cargo de Fiscal de Terras;
III - quatro cargos de Motorista;
IV - quatro cargos de Oficial de Serviços de Manutenção;
V - dez cargos de Operador;
VI - quatro cargos de Agente de Administração.
Art. 30 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal da RURALMINAS,

dois cargos vagos de provimento efetivo de Profissional de Nível
Superior e um cargo vago de provimento efetivo de Secretária Júnior,

Art. 31 - A identificação dos cargos de provimento efetivo
transformados, criados e extintos por esta lei será feita em decreto.

Art. 32 - Os servidores que, na data da publicação desta lei, forem
ocupantes de cargos de provimento efetivo lotados nas entidades a
que se refere o art. 3° serão enquadrados na estrutura estabelecida
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no Anexo 1, conforme tabela de correlação constante no Anexo li.
Parágrafo único - Após o enquadramento de que trata o "caput", não

haverá ingresso nas carreiras de Auxiliar Operacional e de Auxiliar de
Desenvolvimento Rural.

Art. 33— Ao servidor público que, na data da publicação desta lei, for
ocupante de cargo de provimento efetivo lotado no IMA será
concedido o direito de optar por não ser enquadrado na estrutura das
carreiras instituídas por esta lei, observados os seguintes
procedimentos:

- a opção a que se refere o "caput" deverá ser formalizada por
meio de requerimento escrito, dirigido ao titular da entidade de lotação
do cargo de provimento efetivo ocupado pelo servidor;

li - o prazo para a opção a que se refere o "caput" será de noventa
dias contados da data da publicação do decreto que estabelecer as
regras de posicionamento.

§ V - O servidor que não fizer a opção de que trata o "caput" será
automaticamente enquadrado e posicionado na estrutura das carreiras
instituídas por esta lei, na forma de regulamento.

§ 2° - O servidor que optar pelo não-enquadramento, na forma
deste artigo, não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras
instituídas por esta lei.

Art. 34 - Na ocorrência da opção prevista no art. 33, a
transformação, nos termos dos arts. 22 a 29 desta lei, do cargo
ocupado pelo servidor em cargo de carreira constante no Anexo 1
somente se efetivará após a vacância do cargo original.

Art. 35 - Fica assegurado ao servidor que for enquadrado nas
carreiras de que trata esta lei, nos termos do art. 32, bem como ao
que fizer a opção de que trata o art. 33, o direito previsto no art. 115
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
do Estado, acrescido pela Emenda à Constituição n° 57, de 15 de
julho de 2003.

Art. 36 - As tabelas de vencimento básico das carreiras de que trata
esta lei serão estabelecidas e aprovadas em lei, atendidas as
diretrizes definidas pela Lei de Política Remuneratória, observada a
estrutura prevista no Anexo 1.

Art. 37 - As regras de posicionamento decorrentes do
enquadramento a que se refere o art. 32 serão estabelecidas em



decreto, após a publicação da
abrangerão critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de
servidor;
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lei de que trata o art. 36, e

provimento efetivo ocupado pelo

II - o tempo de serviço público estadual no cargo de provimento
efetivo que tiver sido transformado em cargo integrante de carreira de
que trata esta lei;

111 - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido
pelo servidor na data da publicação do decreto que estabelecer as
regras de posicionamento.

Parágrafo único - As regras de posicionamento não poderão
acarretar redução da remuneração percebida pelo servidor na data da
publicação do decreto que as estabelecer.

Art. 38— Os atos de posicionamento dos servidores públicos efetivos
decorrentes do enquadramento de que trata o art. 32 somente
ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer e aprovar a tabela
de vencimento básico das carreiras de que trata esta lei, bem como do
decreto a que se refere o art. 37.

§ 1°— Os atos a que se refere o "caput" somente produzirão efeitos
após sua publicação.

§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de
posicionamento de que trata o "caput", será mantido o valor do
vencimento básico percebido pelo servidor ocupante de cargo das
carreiras de que trata esta lei na data de publicação do decreto que
estabelecer as regras de posicionamento, acrescido das vantagens
previstas na legislação vigente.

§ 30 - Os atos de posicionamento a que se refere o "caput" serão
formalizados por meio de resolução conjunta, específica para cada
entidade, do titular da Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e do Secretário de Planejamento e Gestão.

Art. 39 - O cargo correspondente à função pública a que se refere a
Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990, cujo detentor tiver sido
efetivado em decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, acrescidos pela Emenda à
Constituição n° 49, de 13 de junho de 2001, será transformado em
cargo integrante de carreira de que trata esta lei, observada a
correlação estabelecida no Anexo II.
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§ 1 0 - Os cargos resultantes da transformação de que trata o

"caput" serão extintos com a vacância.
§ 20 - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "caput" as

regras de enquadramento e posicionamento de que tratam os arts. 32
e37.

§ 30 - O detentor de função pública a que se refere a Lei n° 10.254,
de 1990, que não tenha sido efetivado será enquadrado na estrutura
das carreiras de que trata esta lei apenas para fins de percepção do
vencimento básico correspondente ao nível e ao grau em que for
posicionado, observadas as regras de enquadramento e
posicionamento a que se referem os arts. 32 e 37 e mantida a
identificação como "função pública", com a mesma denominação do
cargo em que for posicionado.

§ 40 - A função pública de que trata o § 3 0 extingue-se com a
vacância.

§ 5° - O quantitativo de cargos a que se refere o § 1° deste artigo e
de função pública de que trata o § 3 0 deste artigo é o constante no
Anexo III.

Art. 40 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura das
carreiras de que trata esta lei, na forma da correlação constante no
Anexo II, apenas para fins de percepção do vencimento básico
correspondente ao nível e ao grau em que for posicionado,
observadas as regras de posicionamento estabelecidas para os
servidores ativos, levando-se em consideração, para tal fim, o cargo
ou a função em que se deu a aposentadoria.

Parágrafo único - Ao servidor inativo do IMA fica assegurado o
direito à opção de que trata o art. 33 com as mesmas regras
estabelecidas para o servidor ativo.

Art. 41 - Será mantida a jornada de trabalho dos servidores
ocupantes de cargos efetivos da RURALMINAS e do ITER-MO que,
em decorrência do disposto nesta lei, forem enquadrados nas
carreiras de que trata esta lei.

§ 1° - Aplica-se o disposto no "caput" aos servidores que, na data de
publicação desta lei, forem detentores de função pública.

§ 2° - A jornada de trabalho de que trata o "caput" corresponde a
trinta ou quarenta horas semanais para os servidores da
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RURALMINAS, conforme a situação de cada servidor na data de
publicação desta lei.

Art. 42— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo 1

(a que se referem os arts.1 0 , Parágrafo único, 23, 24, 25, 27, 28, 32,
34 e 36 da Lei n° de de de 2004)

1.1- Estrutura das Carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária -
IMA

Carreira de Fiscal Agropecuário
Jornada de trabalho: 40 horas/semana
* - Os Quadros referentes ao Anexo 1 foram publicados na edição do

"Diário do Legislativo" de 10.7.2004.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.126/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.126/2003, de autoria do Deputado Leonídio
Bouças, que dispõe sobre a exploração econômica do turismo nas
regiões de represas e lagos artificiais localizados no Estado, foi
aprovado no 2 0 turno, com a Emenda 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 § l°do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°1.126/2003
Dispõe sobre a exploração econômica do turismo em represas e

lagos do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°— A exploração econômica do turismo em represa ou lago do

Estado depende de aprovação do respectivo projeto pelo órgão
estadual competente.

Art. 2 0 - O projeto de exploração econômica do turismo a que se
refere o art. 1°, com vistas a demonstrar o atendimento às exigências
de desenvolvimento sustentável e de prevenção à degradação do
ecossistema, conterá:

- definição da área a ser utilizada e levantamento dos recursos de
biodiversidade da região;
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II - determinação do grau de fragilidade do ambiente e de

sensibilidade das espécies animais à presença humana;
III - projeção da capacidade de carga que o sítio pode suportar sem

provocar degradação do ecossistema;
IV - estudo voltado para a preservação da biodiversidade, que

incluirá plano de redução dos resíduos gerados, seu tratamento e
destinação final;

V - plano de controle do uso adequado dos recursos ou serviços
disponíveis na área;

VI - programa de informação da população local sobre a importância
econômica e social do turismo sustentável e da preservação da
biodiversidade;

VII - previsão de medidas que preservem a identidade cultural dos
habitantes e a diversidade natural da região, com detalhamento das
ações de prevenção de degradação que repercuta nas tradições
locais;

VIII - apresentação de roteiros para visitação turística, bem como
planejamento da circulação de pessoas na área, com estabelecimento
de regras de visitação e apresentação de caminhos em sistema de
rodízio.

Parágrafo único - O poder público municipal acompanhará a
elaboração do projeto de que trata o "caput" deste artigo, sendo sua
aprovação requisito para a concessão do alvará municipal.

Art. 30 - o projeto a que se refere o art. 1° será elaborado por
equipe multidisciplinar de profissionais habilitados, inscritos nos
órgãos de classe competentes.

Art. 40 - o projeto a que se refere o art. 1 0 será submetido à análise
conjunta de técnicos das áreas de meio ambiente e turismo, nos
termos de regulamento.

Parágrafo único - O recebimento, pelo órgão a que se refere o art.
10, do projeto de exploração econômica do turismo em represa ou
lago depende de sua aprovação prévia pelo Município sede do
empreendimento.

Art. 50 - Para a elaboração e execução do projeto a que se refere o
art. 1° poderão ser utilizados recursos do Fundo de Assistência ao
Turismo— FASTUR.

Art. 60 - Para a consecução do disposto nesta lei, o Estado
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promoverá a articulação com órgãos e entidades federais para a
exploração econômica do turismo em represas e lagos de domínio da
União.

Art. 70 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 8 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9°— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.507/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.507/2004, de autoria do Deputado Mauri
Torres, que declara de utilidade pública a Folia de Santos Reis, com
sede no Município de Matozínhos, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l°do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.507/2004
Declara de utilidade pública a entidade Folia de Santos Reis, com

sede no Município de Matozinhos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Folia de

Santos Reis, com sede no Município de Matozinhos.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.535/2004
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei n° 1.535/2004, de autoria do Deputado Sebastião
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Navarro Vieira, que declara de utilidade pública o Clube da
Amizade de Muzambinho, com sede nesse Município, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.535/2004
Declara de utilidade pública o Clube da Amizade de Muzambinho,

com sede no Município de Muzambinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clube da Amizade de

Muzambinho, com sede no Município de Muzambinho.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 29/6/2004, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
João Bosco Muda Lages, ocorrido em 28/6/2004, em Belo Horizonte.
(- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2004

ATAS

ATA DA 50a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 30/6/2004

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Doutor Ronaldo
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase

(Expediente): Ata - Questões de ordem - Correspondência: Ofícios e
telegrama - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°s 1.788 a 1.791/2004 - Requerimentos
n°s 3.079 a 3.084/2004 - Requerimentos das Comissões de
Transporte, de Fiscalização Financeira e outra, de Fiscalização
Financeira (2), de Transporte, de Participação Popular e de Justiça, da
Deputada Manha Campos e dos Deputados Ricardo Duarte e
Sargento Rodrigues - Comunicações: Comunicação da Comissão de
Segurança Pública - Comunicação não Recebida: Comunicação da
Deputada Maria Olívia - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Miguel Martini, André Quintão, Marcelo Gonçalves e Doutor Viana - 2
Parte (Ordem do Dia): V Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da
Presidência (2) - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimento da Deputada Marília Campos;
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos das
Comissões de Fiscalização Financeira (2), de Fiscalização Financeira
e outra, de Participação Popular, de Transporte (2) e de Justiça e dos
Deputados Sargento Rodrigues e Ricardo Duarte; aprovação -
Requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento; discurso do
Deputado Padre João - Inexistência de quórum para a continuação
dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - 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 - Adalclever Lopes - André
Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Ermano Batista -
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Fábio Avelar - Gilberto Abramo - Ivair Nogueira - João Bittar - João
Leite - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Marcelo Gonçalves - Maria José Haueisen - Maria
Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Miguel Martini - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte
- Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado.

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 Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pedi essa questão de
ordem apenas para comunicar que estou entrando com uma emenda
ao Projeto de Lei n° 1.343/2003, que trata do plano de carreira da área
de segurança pública da Secretaria de Defesa Social, mais
especificamente em relação à Policia Civil. Estamos acompanhando
novamente uma série de denúncias relativas à presença de maus
policiais nos quadros da Polícia Civil. Quando montamos comissões
parlamentares de inquéritos ou quando o Ministério Público faz
alguma averigüaçâo mais séria, vemos que, infelizmente, essa
situação vem-se repetindo. Agora está ocorrendo no interior da
Divisão de Tóxicos, onde vários policiais foram denunciados pelo
Ministério Público, que pediu o afastamento de 18 policiais. Com  esse
quadro, a própria Polícia Civil se encontra numa posição defensiva, de
muito cuidado e cautela, deixando os bons policiais numa situação
também extremamente difícil, uma vez que a imagem da Polícia Civil
acaba arranhada com tantas denúncias. Hoje vimos a Corregedoria da
Polícia Civil, que faz um bom trabalho, reclamando que às vezes não
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tem instrumentos legais para punir o mau policial e, por isso, tem
de conviver com uma parte apodrecida no interior da Polícia Civil, o
que acaba sujando a imagem da instituição, que julgamos
fundamental e que, portanto, precisa voltar a ser respeitada no
Estado.

Então, apresento uma emenda ao plano de carreira. Estava
esperando pela oportunidade, e por isso não tinha feito isso antes.
Havíamos discutido a questão. O Deputado Marcelo Gonçalves, que
foi Presidente da CPI do Narcotráfico, sabe disso. Esperávamos uma
alteração na Lei Orgânica da Polícia Civil para fazer essa proposição.
Entretanto, ao que tudo indica, o Governador não mais a enviará a
esta Casa. Havia prometido isso no ano passado, mas tudo indica que
não virá mais. Então, não há como esperar mais essa Lei Orgânica.

Como existe o projeto do Governador sobre o plano de carreira, para
que não haja inconstitucionalidade - porque a iniciativa tem de ser do
Executivo - estou apresentando uma emenda ao projeto do Executivo,
que é o projeto que trata do plano de carreira da Secretaria da Defesa
Social, mais especificamente da Polícia Civil.

A emenda é a seguinte, Sr. Presidente: Será aplicada a pena de
afastamento do trabalho, a bem do serviço público, ao servidor da
Polícia Civil de Minas Gerais que figure como indiciado em inquérito
e/ou ação penal instaurada por iniciativa do Ministério Público e
acatada pela justiça nos casos de ( ... )".

Ou seja, a Polícia Civil poderá afastar dos seus quadros - caso o
Ministério Público denuncie e a justiça acate a denúncia, começando,
portanto, o processo a tramitar na justiçá - o servidor que: "praticar ato
definido corno crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins e terrorismo; praticar ato definido como crime contra o
sistema financeiro ou lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos
ou valores; praticar extorsão e ato de improbidade administrativa em
corrupção passiva e ativa.".

Quer dizer, o servidor que for denunciado pelo Ministério Público,
com a denúncia acatada pela justiça, pela prática desses tipos de
crime, portanto de crimes sérios, que envolvem tráfico de droga,
corrupção, etc., poderá ser afastado.

"Fica, ainda, o servidor de que trata o "caput" deste artigo,
desautorizado a portar armas e identificação funcional da Secretaria
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de Defesa Social.

Art. 20 - A pena de que trata o "caput" deste artigo terá duração até
que seja o caso tramitado em julgado." E o caso do afastamento.

"Art. 30 - Em caso de condenação, o servidor será demitido a bem do
serviço público".

Portanto, acho que essa é uma medida necessária. Em alguns
Estados isso já acontece. Certamente, a medida daria à Polícia Civil
as condições para que sua Corregedoria e o próprio Chefe da Polícia
Civil possam agir para o afastamento do mau policial cuja denúncia for
acatada pela justiça, onde, infelizmente, os trâmites são, por vezes,
demorados.

Cito aqui o caso da fuga de Fernando Beira-Mar, em que vários
policiais foram denunciados pelo Ministério Público. Foi acatada a
denúncia, e, infelizmente, todos, ou quase todos, os que não
faleceram, permanecem nos quadros da Polícia Civil, atuando como
policiais.

Então, que sejam afastados até que o julgamento definitivo se dê.
Se forem inocentes, não terão perdido salários e voltarão aos quadros
da Polícia Civil. Mas se forem culpados, não continuarão no interior da
Polícia Civil, fazendo com que outros casos ruins aconteçam, sujando
a imagem de uma instituição que merece o nosso respeito.

Então, estou apresentando, Sr. Presidente, essa emenda. Trata-se
de uma emenda que merece uma análise desta Casa, por isso fiz
questão de apresentá-la em Plenário, para que os Deputados possam
ter noção do seu teor e possam nos ajudar na sua aprovação, visto
que parece que o Governador não tem mesmo a intenção de remeter
a Lei Orgânica da Polícia Civil a esta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, em nome do PDT,
falo ao Deputado Rogério Correia que estamos plenamente de acordo
com essa emenda e a aprovaremos.

Desde 1999, houve várias denúncias, na época da CPI do
Narcotráfico, contra policiais civis e militares, inclusive de
enriquecimento de Detetives no Triângulo Mineiro. Não citarei os
nomes, pois já constam do relatório do Deputado Rogério Correia.
Várias dessas denúncias foram provadas, no entanto eles continuam
em seus cargos.

Então, de antemão, parabenizo o Deputado Rogério Correia por
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essa iniciativa, O PDT, com certeza, votará a favor da emenda.

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

correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Paulo César Bregunci, Secretário de Desenvolvimento Social
e Esportes, solicitando a indicação de um conselheiro titular e um
suplente para comporem o Conselho Estadual do Desporto.

Do Sr. José Sena Neto, Presidente da Câmara Municipal de
Itamarandiba, encaminhando cópia de moção de parabéns aos
Senadores que votaram a favor do salário mínimo de R$ 275,00 e de
repúdio aos que votaram contra. (- A Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG, prestando
informações a respeito do Requerimento n° 2.781/2004, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva.

Do Sr. Otto Teixeira Filho, Chefe da Polícia Civil, justificando sua
ausência a reunião da Comissão de Segurança Pública. (- A
Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Bruno Lage de Araújo Paulino, Chefe de Gabinete do
Secretário de Desenvolvimento Econômico, indicando representante
para participar de reunião da Comissão Especial de Fruticultura. (- A
Comissão Especial de Fruticultura.)

Do Sr. Jésus Trindade Barreto Júnior, Chefe de Gabinete do
Delegado-Geral de Polícia, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 2.447/2004, da Comissão de Segurança Pública.

TELEGRAMA
Do Sr. Inácio Bento de Morais Júnior, Diretor Superintendente do

DER-PB, justificando seu não-comparecimento à reunião para discutir
a destinação e a aplicação dos recursos da CIDE. (- A Comissão de
Transporte.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.78812004
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Altera a Lei n° 13.454/2000, que dispõe sobre a Justiça de Paz.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescentado à Lei n° 13.454, de 12 de janeiro de

2000, o seguinte art. 1 OA:
"Art. lOA - Para os distritos e subdistritos criados antes dos seis

meses que antecedem as eleições municipais, o Juiz de Direito Diretor
do foro nomeará, em caráter precário, Juiz de Paz "ad hoc", escolhido
entre os cidadãos domiciliados no local e que preencham os requisitos
de investidura, para exercer as competências previstas no ali. 15, até
a posse do Juiz eleito".

Ali. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Célio Moreira
Justificação: A Lei n° 13.454/2000 é omissa quanto à nomeação de

Juiz de Paz para distritos recém-criados. A Corregedoria de Belo
Horizonte tem entendido que, nesse caso, aplica-se a regra do ali. 13,
§ 30 Ocorre, porém, que os Juízes de Paz em exercício não têm
condição de assumir novos distritos e manter trabalho eficiente. Por
isso, é conveniente a nomeação de Juiz de Paz, em caráter precário,
até a realização das eleições. Acompanhamos o caso do recém-criado
Distrito do Barreiro, em Belo Horizonte, em relação ao qual os próprios
Juízes de Paz reconheciam a necessidade de ser nomeado Juiz "ad
hoc", devido à sobrecarga de trabalho dos Juizes em exercício.

Certo da sensibilidade dos colegas Deputados para os problemas
aqui trazidos, submeto esse projeto ao douto juízo desta Casa.

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

PROJETO DE LEI N° 1.789/2004
Dispõe sobre a divulgação do telefone da Ouvidoria da Polícia

através da frota oficial da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ali. 1° - A divulgação do telefone da Ouvidoria da Polícia deverá ser

feita através da frota oficial da Polícia Militar, da Policia Civil e do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.
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Art. 2° - A divulgação de que trata o artigo anterior se dará

através de adesivos de tamanho e forma que permitam fácil leitura, à
distância e em movimento, com os seguintes dizeres:

RECLAMAÇOES, ELOGIOS E SUGESTOES
DISQUE OUVIDORIA DA POLÍCIA: (31)3274-0625

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de junho de 2004.
Padre João
Justificação: A divulgação do telefone da Ouvidoria da Polícia nas

viaturas oficiais de patrulhamento ostensivo materializará, mais uma
vez, o desejo da instituição policial de se sofisticar e se depurar para o
eficiente enfrentamento à criminalidade, buscando na sociedade seu
maior aliado.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos de
Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas
Gerais - CRISP -, de cada três vítimas de violência policial em Minas
Gerais, duas não tomam nenhum tipo de providência contra o
agressor. Essa apatia pode estar relacionada ao alto número de
pessoas que não conhecem a Ouvidoria. Cerca de 78% dos
entrevistados afirmaramnunca terem ouvido falar da existência da
Ouvidoria da Polícia de Minas Gerais, criada em 1998. A pesquisa
revelou ainda que 64,5% das vítimas não denunciaram a violência
policial que sofreram por não saberem da existência de um órgão
próprio para isso. Portanto, a maior divulgação do telefone da
Ouvidoria da Polícia fortalecerá o trabalho atualmente desenvolvido no
combate a crimes e impunidade dentro do aparelho policial,
contribuindo também para o fortalecimento das corporações, que
poderão elaborar mecanismos que inibam essas ocorrências,
defendendo-as de seus maus policiais e acarretando de imediato a
satisfação e confiança da população nas instituições policiais.

É por essas razões que esperamos contar com o apoio dos nobres
pares desta Casa para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.790/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

São José do Pinhal, com sede no Município de Conceição das
Pedras.

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

Moradores do Bairro São José do Pinhal, com sede no Município de
Conceição das Pedras.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de junho de 2004.
Ricardo Duarte
Justificação: A Associação de Moradores do Bairro São José do

Pinhal, com sede no Município de Conceição das Pedras, defende os
interesses econômicos dos produtores rurais de acordo com suas
possibilidades técnicas e financeira. Visa a melhorar a qualidade de
vida dos associados e de seus familiares, por meio do
desenvolvimento de ações de suporte que promovam o
aperfeiçoamento do processo produtivo, a obtenção de melhores
preços para os produtos e menor custo de insumos.

- 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° 1.791/2004
Declara de utilidade pública a Cooperativa de Ensino de Santa

Vitória - COESA -, com sede no Município de Santa Vitória.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Cooperativa de Ensino

de Santa Vitória - COESA -, com sede no Município de Santa Vitória.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de junho de 2004.
Ricardo Duarte
Justificação: A Cooperativa de Ensino de Santa Vitória - COESA -,

com sede no Município de Santa Vitória, estimula o desenvolvimento
progressivo e a defesa de suas atividades educacionais e de ensino
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de caráter comum, relativo aos filhos e dependentes dos
associados. A entidade também administra o serviço prestado a seus
associados e dependentes, qual seja o ensino maternal, pré-escolar,
fundamental e médio. A Cooperativa realiza convênios com entidades
especializadas, públicas ou privadas, e aperfeiçoamento técnico
profissional para os associados, seus dependentes, participando até
mesmo de campanhas de expansão do cooperativismo.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.079/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja

consignada nos anais da Casa manifestação de pesar pelo
falecimento do ex-Deputado Estadual e Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado, Sr. João Bosco Murta Lages, ocorrido em
28/6/2004, nesta Capital. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 3.080/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso ao Corpo de
Bombeiros Militar do Estado, pelas comemorações do Dia do
Bombeiro Militar, no dia 2 de julho. (- A Comissão de Segurança
Pública.)

N° 3.081/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso pelas
comemorações do Dia Internacional do Cooperativismo, no dia 3 de
julho. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 3.082/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Luminárias
pelas comemorações dos 56 anos de sua emancipação. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.083/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso ao Banco de
Minas Gerais - BMG -, pelo recebimento do "Prêmio RlSKbank" como
melhor Banco de financiamento ao consumo do País. (- A Comissão
de Turismo.)

N° 3.084/2004, do Deputado Olinto Godinho, solicitando seja
formulado voto de pesar pelo falecimento do Sr. Geraldo Alves
Martins, ocorrido em 27/6/2004. (- A Comissão de Administração

rÀ



'79
Pública.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões
de Transporte, de Fiscalização Financeira e outra, de Fiscalização
Financeira (2), de Transporte, de Participação Popular e de Justiça, da
Deputada Manha Campos e dos Deputados Ricardo Duarte e
Sargento Rodrigues.

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de

Segurança Pública.
Comunicação não Recebida

- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação:
COMUNICAÇÃO

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. João
Bosco Murta Lages, ocorrido em 28/6/2004, nesta Capital. (- Idêntica
comunicação foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo
Ribeiro Silva.)

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, senhoras e senhores que nos acompanham pela TV
Assembléia e nas galerias, ontem o Deputado Líder da Minoria na
Assembléia, Chico Simões, trouxe a esta Casa algumas suspeitas em
relação ao Instituto de Desenvolvimento Gerencial - INDG. A alegação
parte, inicialmente, de uma noticia de uma revista de circulação
nacional sobre a suspeita de que o sigilo fiscal estaria sendo
ameaçado. Não estava presente, mas as informações são de que uma
entidade privada estaria trabalhando com dados públicos. Então, fui
me informar a respeito do assunto e estou trazendo para esta tribuna
algumas informações. O bom seria que o nobre Deputado estivesse
no Plenário para estabelecermos esse debate. Ontem tentamos fazê-
lo, mas o Líder do PT pediu que a reunião fosse encerrada por falta de
quórum. Então, hoje estamos trazendo a questão.

Vejam bem. Tudo que inova e aprimora, num primeiro momento,
gera uma certa insegurança. O Governador Aécio Neves tem
repetidamente inovado na forma de fazer política e na forma de
administrar a coisa pública, até mesmo na forma de tratar os parceiros
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envolvidos nesse processo econômico, podemos dizer, aqui em
Minas Gerais.

Ao assumir o Governo, uma das primeiras coisas que o Governador
Aécio Neves identificou foi que o Estado estava à beira da falência: a
saúde encontrava-se em péssimas condições; a educação - o Estado
já ocupou o 1° lugar em melhor educação no Brasil - caiu para o 40
lugar, portanto perdemos para nós mesmos; com relação ao
funcionalismo público, nada foi feito; e ainda havia o déficit de
R$2.400.000.000,00. O próprio Governador, antes de assumir o
Governo, teve de articular para que o décimo-terceiro fosse pago,
senão haveria mais esse problema.

O Governador precisava ter uma atuação que respondesse às
expectativas do povo mineiro e precisava encontrar uma saída para
essa situação caótica. O choque de gestão foi uma das inovações que
o Governador Aécio Neves trouxe para o Estado.

Sabemos que qualquer empresa bem gerenciada alcança
resultados. Uma empresa, por melhor que seja, se for mal gerida ou
se seus instrumentos, seus funcionários, seus organismos e sua
estrutura não forem ágeis e competentes, não alcançará resultados
positivos. Portanto, o Governador agiu com muita rapidez: realizou
sua reforma administrativa. Diferentemente do Governo Federal,
reduziu o número de empresas, unificou ações e iniciou o plano de
cargos e salários, uma antiga demanda dos servidores públicos que
tramita nesta Casa - alguns já aprovados, outros por aprovar.

O Governador está organizando a máquina e a situação dos
servidores públicos, enquanto age para tornar o Estado atraente aos
investidores nacionais e internacionais. Sabemos que um Estado
desorganizado não atrai investimentos nem gera segurança ao
investidor. Há o interesse de se investir na América Latina e,
conseqüentemente, no Brasil, que possui 27 Estados, considerando o
Distrito Federal. Mas, sem dúvida, o investidor quer estabilidade
política, um governo que seja respeitado e um mínimo de segurança
para que o capital investido possa dar resultados sem ser atropelado
por legislações que mudam a todo momento.

Foi assim que agiu o Governador. Entre •as diversas iniciativas,
atitudes e ações, aparece o INDG, cujo interesse é prestar serviço às
empresas.
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É lógico que o interesse dessas empresas é que o Estado seja

muito bem gerido e administrado, pois sabem que Minas Gerais é
atraente e possui boa matéria-prima, bom nível intelectual, boa
localização geográfica, fácil escoamento de produção, excesso de
energia elétrica, que é fundamental. Aliás, o gás vem chegando ao
Estado com intensidade. Assim sendo, contrataram o Instituto de
Desenvolvimento Gerencial - INDG. O custo dessa contratação para
os cofres do Estado foi zero. O Brasil e o mundo podem verificar os
resultados alcançados pelo INDG, e a mídia pode elogiar o
Governador, pois os números estão aí. Há uma expectativa de zerar o
déficit de R$2.400.000,00 até o final deste ano. Sabemos que, no ano
passado, o crescimento do Brasil não contribuiu para isso.

Quais foram os resultados alcançados por Minas Gerais? Eficiência
gerencial e capacidade governamental. O que está sob suspeita?
Quebrou ou não o sigilo fiscal? Cabe o ônus da prova a quem acusa.
Não há dado nem indício algum de que isso tenha acontecido nem de
que tal empresa tenha se beneficiado. Porém, há indícios de que o
Estado ganhou com as reduções de custos e com a eficiência da
máquina gerencial e administrativa. Então, por que estamos nos
pronunciando aqui?

Infelizmente não estava presente à reunião. Parece-me que houve
uma denúncia dizendo que determinada empresa se beneficiou.
Primeiramente, é preciso dizer como obtiveram a informação de que
foi beneficiada. Se essa afirmativa trazida aqui for verdadeira,
podemos dizer que houve quebra do sigilo fiscal de quem informou a
esse Deputado. E importante sabermos quem o quebrou. Certamente
não foi o INDG.

A denúncia precisa ter, no mínimo, consistência. Até agora não
apresentaram nada de consistente. Seria bom que o Deputado Chico
Simões nos ajudasse. O que está acontecendo em Minas Gerais? O
Estado perde cerca de R$200.000.000,00 por ano em impostos,
provocado pela Lei Kandir. O Estado perde todas as vezes que se
exporta. O Governo Federal, que tem interesse em ampliar as
exportações - aliás, é o que acontece com Minas Gerais -, deve
compensar o Governo de Minas por essas perdas, e não discutir o
motivo de o INDG estar trabalhando. Pelo contrário, o País ganha
quando há maior eficiência na exportação. Quer dizer, se o Estado
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perde, o Governo Federal deve compensá-lo, porque está prevista
a compensação na Lei Kandir, que é um incentivo à exportação.
Quanto mais se exporta, menos o Estado arrecada. Isso ocorre para
não se exportar impostos. E claro que o Brasil ganha com isso.
Porém, o Estado deixa de arrecadar, não por culpa dele. Ele é
prejudicado ao contribuir com o Brasil e ao aumentar as divisas pelas
exportações. Logo, o Governo Federal deve compensá-lo. Aliás, já
estão trabalhando para resolver isso.

Até agora, não identifiquei - e gostaria que o fizessem objetivamente
- onde está o equívoco. Onde está o prejuízo do Estado de Minas
Gerais? Quem estaria ganhando? E muito simples suspeitar, mas é
preciso fazê-lo com dados objetivos. Minas Gerais está conseguindo a
recuperação da economia, a correção do déficit existente e a agilidade
na máquina, o que permite atrair investimentos internacionais, como
anunciado durante a viagem à China.

E preciso agir em diversos campos, para se obter um resultado final
positivo. E isso que o Governador tem feito, com muita competência.
O discurso político de Minas Gerais é ouvido no Brasil inteiro, fator
importante para a estabilidade política. A máquina do Estado deve
estar em condições de responder às necessidades. Há Estados e
municípios em que uma empresa, para se instalar, leva um ou dois
anos, o que atrapalha os investimentos. Mas, se a máquina é bem
ajustada e eficiente, os resultados vêm rapidamente. Isso é fator de
crescimento da economia.

Queremos debater, mas com base em dados reais, não imaginários
e ilusórios. A própria matéria da revista não mostra nenhuma
evidência de que o sigilo tenha sido quebrado. Quem está
preocupado? Quem está interessado em que o Estado de Minas vá
mal? Quem está interessado em que nossa máquina não seja
eficiente? Essas perguntas precisam ser respondidas. O povo de
Minas Gerais quer um governo competente e eficiente e tem
reconhecido no Governador Aécio Neves essa competência e essa
eficiência. As pesquisas têm mostrado que esse é o único Governo
que, no primeiro ano, subiu nas pesquisas. O primeiro ano de
Governo é o mais difícil em qualquer administração. Isso não se
consegue apenas com sorrisos, mas com resultados, com
competência, com inteligência, com modernidade, a qual foi imprimida
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na administração do Governo de Minas Gerais.

Agradeço a V. Exa. pela paciência de ouvir-me e encerro dizendo
que são esses os dados. Se há outros, que sejam trazidos para o
debate. Obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, telespectadores que nos acompanham pela TV
Assembléia, no dia 25 de junho, a Assembléia Legislativa, por meio
das Comissões de Meio Ambiente e de Participação Popular,
atendendo a requerimento da Cáritas brasileira, entidade com
reconhecido trabalho no Estado e que havia solicitado uma audiência
pública para tratar de questões ambientais pertinentes à bacia do rio
Pandeiros, no Norte de Minas, esteve na promissora cidade de
Januária. Essa reunião foi fundamental, pois contou com a
participação de representantes das 45 comunidades abrangidas pela
bacia do rio Pandeiros, um universo populacional de quase 10 mil
moradores, ou seja, contamos com a presença de várias entidades
rurais de trabalhadores, entidades comunitárias, religiosas e
ambientais. Na oportunidade, 350 representantes e membros de
comunidades vizinhas discutiram com autoridades governamentais e
não governamentais a situação da bacia hidrográfica do rio Pandeiros,
que é afluente do rio São Francisco.

Para se ter uma idéia da situação, faz-se pertinente uma breve
caracterização da bacia desse rio, que tem, em seu curso,
aproximadamente 145km. Sua bacia possui uma área de 380.000ha,
sendo que 21 0.000ha compõem a área de proteção ambiental - APA -,
integrando os Municípios de Januária e Bonito de Minas. O Deputado
Wanderley Ávila é muito querido na região e sabe que esse, por suas
características naturais, é o berçário do rio São Francisco. Setenta por
cento da reprodução de peixes do rio São Francisco ocorrem na bacia
do rio Pandeiros, que é chamada de pantanal mineiro. Trata-se de
uma área de aproximadamente 3.000ha. E uma região de veredas, de
belíssima paisagem cônica, com cachoeiras. Logo; há várias
atividades vinculadas às pessoas que moram na região.

Infelizmente, ao longo dos anos, em que pese ser uma APA - desde
1995, em razão de uma lei aprovada nesta Casa, transformou-se em
APA -, várias questões vêm contribuindo para uma gravíssima
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demandas e reivindicações. Em primeiro lugar, existe uma intensa
atividade de carvoejamento clandestino na bacia do rio Pandeiros
Segundo levantamentos feitos, existem mais de 1.500 fornos
clandestinos na região, onde se encontram crianças de até 6 anos.
Ouvimos depoimentos que confirmam essa situação. Ademais,
ocorrem desmatamentos, drenos de veredas, atividades irregulares.
Como são municípios extensos, em especial Januária, existem
estradas vicinais. Sejam gerenciadas pelos municípios, sejam pelo
DER, a forma e a localização dessas estradas contribuem
sobremaneira para o assoreamento do rio Pandeiros e de seus
subafluentes Nos últimos anos, Deputado Doutor Ronaldo, 63
subafluentes desse rio secaram.

Ademais, a pesca predatória muitas vezes é realizada no momento
da reprodução, quando os peixes ainda têm poucos meses, pois não
há a devida orientação. Com isso, há o risco de desertificação de
bacia. Como já disse, esse rio, além de berçário natural, é afluente do
rio São Francisco. E uma região de veredas, com potencial para o
ecoturismo, mas corre o risco de ser desertificada.

A audiência foi interessante porque, se por um lado temos esse
quadro ambiental negativo, por outro, há hoje, na região, uma grande
mobilização social em defesa do rio Pandeiros.

Existe um grupo gestor da bacia hidrográfica do rio Pandeiros, com
representantes da Fundação Intervales, Seiva, EMATER, IEF, Cáritas
e comunidades rurais. Como eu disse, são 45 comunidades rurais na
bacia do rio Pandeiros.

Esse grupo gestor elaborou um projeto de recuperação, de
monitoramento, que foi entregue às duas comissões naquela
audiência, e uma solicitação de intervenção por parte da Assembléia.
Nessa reunião, ficou claro que se trata de uma situação que pode ser
enfrentada com vontade política e empenho desta Casa e do Governo
Estadual.

Votamos, no ano passado, o Plano Plurianual do Governo Aécio
Neves, sendo um dos projetos estruturadores a revitalização da bacia
do rio São Francisco. Ora, se a bacia do rio Pandeiros é estratégica
para a revitalização do rio São Francisco, por que não incorporar o
projeto de revitalização, recuperação e conservação da bacia do rio
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Pandeiros nesse projeto maior?

Essa é a nossa determinação. Agendaremos uma reunião com o
Secretário de Meio Ambiente, José Carlos Carvalho, com a Ministra
do Meio Ambiente, Marina Silva. O projeto estruturador do Estado é
feito em boa medida, com recursos do Governo Lula. Que bom que há
essa convergência de esforços!

Mas queremos discutir as prioridades do projeto de revitalização da
bacia do rio São Francisco, que é muito avançado. Não queremos
desconsiderar a população que mora na área de proteção ambiental.
Como disse, são de 8 a 10 mil pessoas. Queremos um projeto de
recuperação e conservação sustentável, com inclusão social. E isso é
perfeitamente possível. Podemos desenvolver, na bacia do rio
Pandeiros, o extrativismo de frutas nativas, que são várias, porque há
ali muita biodiversidade, as matas são ricas de frutos do cerrado.
Podemos desenvolver a apicultura, assim como, em pequenas
parcelas do terreno, evidentemente não drenando as veredas, ações
vinculadas à agricultura familiar. E possível desenvolver o ecoturismo
naquela região.

Queremos que as famílias sejam incluídas, respeitando a fonte
maior da vida, os peixes do rio São Francisco, o solo, a água. Aquelas
8 mil, 10 mil pessoas hoje estão conscientes. Dentro de alguns anos,
não teremos nenhum subfluente do rio Pandeiros, que já está
assoreado em alguns pontos. Há crianças executando trabalho infantil
em carvoejarnento. Temos depredação em uma área que abrange
380.000ha. A situação é muito grave.

Queria, contando com a sensibilidade dos companheiros e
companheiras da Assembléia, unir forças com o Governo do Estado
para que a recuperação desse rio seja incorporada como prioritária no
projeto estruturador, de revitalização do São Francisco.

O Norte de Minas é uma região que tem muito potencial econômico
e turístico. Chegando à cidade de Januária, percebemos
possibilidades do turismo e da agricultura familiar. Mas é preciso
preservar os bens naturais. Queremos, para o rio Pandeiros, uma
proposta de zoneamento ecológico da área de proteção ambiental.
Temos a APA do rio Pandeiros desde 1995, mas não há o estudo
socioambiental, não temos o zoneamento dessa área de 21 0.000ha e
muito menos dos 380.000ha da bacia. Precisamos desse zoneamento
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ecológico, pois, se ele for feito e incluído na categoria de vida
silvestre, a arrecadação do ICMS Ecológico da cidade de Januária
aumentará em 40 vezes.

Pode-se muito bem fazer esse zoneamento ecológico e, em uma
discussão com a sociedade de Januária e do entorno, garantir que o
acréscimo em 40 vezes do ICMS ecológico reverta em ações de
preservação também da bacia do rio Pandeiros. Assim, une-se o útil
ao agradável. Há aumento de arrecadação com ações de inclusão
social e de preservação.

Nessa região, temos também um grande problema social,
decorrente, Deputada Marília Campos, da insensibilidade do Governo
anterior que, ao delimitar um corredor ecológico no Parque Nacional
das Cavernas do Peruaçu - deve ter feito aquele corredor ecológico na
prancheta, talvez dentro de um gabinete fechado em Brasília -,
penalizou aproximadamente 350 pequenos produtores do Norte de
Minas, em especial da cidade de Januária. Havia outras alternativas
para se fazer esse corredor ecológico, para facilitar a ligação do rio
São Francisco à região das cavernas do Peruaçu.

Evidentemente somos defensores árduos dos parques nacionais e
das cavernas do Peruaçu, mas o corredor ecológico poderia ter sido
feito ouvindo-se a comunidade. Solicitamos ao coordenador do IBAMA
aqui em Minas, nosso amigo e companheiro, o competente Dr.
Roberto Messias, um plano de manejo ambiental. Sei que a Deputada
Maria José Haueisen trata com muito empenho de uma outra
situação, similar, lá da Mata Escura.

Não é justo prejudicar 300 pequenos produtores com um corredor
ecológico, se há outra alternativa. Por que essa segunda alternativa
não foi viabilizada? Precisamos de diálogo. Hoje, a visão moderna de
preservação ambiental é de utilização sustentável dos recursos.
Sabemos que as unidades de conservação serão melhor conservadas
se houver o apoio dos pequenos e médios produtores do entorno.

O ser humano não pode ser inimigo da natureza. Qualquer ação
pensada para se preservar a natureza deve também incorporar as
necessidades advindas do drama humano. Ter um corredor ecológico,
mas também 300 famílias desalojadas dos seus terrenos, das suas
histórias de vida, do seu usufruto, da sua vida em família e da
utilização econômica desses terrenos é desumano.

rÀ



187

Não estou dizendo que algumas famílias necessariamente
poderão e deverão ser desalojadas e reassentadas; quem dirá isso
será o plano de manejo. Mas as informações que temos sobre a
região são de gente séria, de ambientalistas - e há alguns que
discordam da maneira como alguns parques foram feitos no Brasil.

Queremos fazer uma discussão democrática, com embasamento
técnico, com debate em audiência pública. Na região, o parque é
extenso. Acredito que poderemos atingir o objetivo de fortalecer a
unidade de conservação Parque Nacional Cavernas do Peruaçu.
Podemos e devemos ter o corredor ecológico e ir até além. Sabemos
que nas nascentes do rio Peruaçu existem áreas que hoje contribuem
para o seu assoreamento. Muitas dessas nascentes que estão fora do
parque poderiam ser incorporadas a algum tipo de unidade de
conservação e o corredor ecológico ser deslocado para outra área.

A melhor decisão, a que deve prevalecer, será a que vise ao
interesse público, e inclua o respeito ao meio ambiente, e ao sagrado
direito à vida. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves.
• Deputado Marcelo Gonçalves - Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

Presidente, galeria, imprensa, no dia 25 último, o jornal "Hoje em Dia"
publicou um artigo de Carlos Lindenberg sobre todas as honras a
Brizola. O PDT não poderia deixar de solicitar que seja registrado nos
anais desta Casa. (- Lê:)

"Ao ser sepultado em São Borja, no interior do Rio Grande do Sul, o
ex-Governador Leonel Brizola, que faleceu na segunda-feira, no Rio
de Janeiro, encerra um capítulo do trabalhismo brasileiro e fecha um
ciclo da história política do Pais. Não custa repetir que Brizola talvez
tenha sido o político que mais marcou a vida pública brasileira dos
últimos 50 anos, sem que tenha chegado à Presidência da República,
o que explica a mobilização de milhares de pessoas no Rio de
Janeiro, em Porto Alegre e em São Borja, ávidas por lhe prestar as
últimas homenagens - merecidas, claro.

Não dá para lembrar a história do Pais sem lembrar Brizola de
metralhadora em punho, em 1961, quando Governador do Rio Grande
do Sul, com o Palácio do Piratini sob barricadas, em defesa da posse
do Vice João Goulart, impedido de voltar ao País, pelos militares, após
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a renúncia do Presidente Jânio Quadros. Assim como são
inesquecíveis os seus discursos pela Rede da Legalidade, um
conjunto de rádios do Sul do País que entraram em cadeia sob o
comando de Brizola, para defendera posse de Jango.

Por força dessas circunstâncias, o País experimentou,
bisonhamente, o regime parlamentarista, forma pela qual os militares
admitiram aceitar a posse de Jango. Uma experiência que durou
pouco, pois um plebiscito convocado pelo próprio Jango repôs o País
no caminho do presidencialismo. Dois anos depois, os militares
assumiam o poder e baniam do País Jango, Brizola e todos os que
lhes pareciam inimigos. Foi a maior diáspora da história política do
País, que só terminou com a distensão, lenta e gradual, do Gen.
Ernesto Geisel.

Nesse meio tempo, Brizola resistiu como pôde. Do exterior, no exílio,
tentou até mesmo a guerrilha, inspirando a instalação, em Minas, de
um foco armado na Serra do Caparaó. A aventura durou pouco, e
todos foram presos. Brizola não desistiu e, de fora, continuava
buscando a volta do País à legalidade democrática, orientando seus
seguidores aqui e alinhando-se às forças socialistas no exterior - era
um dos poucos políticos brasileiros com trânsito em amplas faixas da
política internacional. Até que retornou ao País.

Entrando pelo Rio Grande do Sul, rincão que fazia questão de
carregar até mesmo no sotaque jamais esquecido, Brizola se inseriu
novamente na vida política do País. Criou o PDT, depois que lhe
usurparam o PTB de Getúlio, elegeu-se Governador do Rio de
Janeiro, e tentou de tudo para chegar à Presidência da República,
vivendo esse tempo de tapas e beijos com o então emergente na
política Luiz Inácio Lula da Silva.

Brizola foi candidato à Presidência, foi Vice de Lula; tudo em vão,
até recolher-se a novas articulações no Rio de Janeiro, na tentativa de
disputar, quem sabe, a Prefeitura do antigo Distrito Federal.

Foi exatamente no meio dessas conversas que a morte o colheu.
Daí talvez a expressão de um conterrâneo anônimo que descreveu os
finais da vida de Brizola com a frase: "Ele morreu na cancha,
peleando". Porque Brizola era acima de tudo um peleador, talvez o
mais aguerrido da política brasileira, certamente o mais coerente de
todos. Daí porque incompreendido por uns, amado por outros e
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odiado por alguns; mas jamais ignorado.
Brizola não deixa herdeiros políticos, deixa a legenda do PDT. E o

que se discute agora, antes mesmo que se completem os sete dias da
morte de seu criador, é o que será do partido. Talvez, o mais provável
é que a ele retorne o ex-Governador do Rio de Janeiro Anthony
Garotinho, a principal liderança política do Rio, com quem Brizola se
reconciliara ultimamente. Garotinho participou contrito de todas as
cerimônias dedicadas a Brizola. E sua mulher, a Governadora
Rosinha Garotinho, chorou em todas elas, com emoção só
comparável aos parentes mais próximos de Leonel Brizola. Em
política, como se sabe, não há gestos inúteis, nem lágrimas gratuitas."

Sr. Presidente, queria que essa crônica, de Carlos Lindenberg,
ficasse registrada nos anais desta Casa. Quero dizer ainda que o PDT
sentirá grande saudade do nosso maior líder, Leonel Brizola. Mas a
vida continua, e o PDT, com certeza, sobreviverá. 1-lá vários nomes:
quem sabe, Jaime Lerner, o ex-Ministro Nilo Teixeira, o próprio
Anthony Garotinho, a Rosinha, a nossa querida companheira Júnia
Marise, de Minas Gerais. Enfim, a luta do PDT continua em prol da
memória de Leonel Brizola. Nós, Deputados do PDT em Minas Gerais,
continuaremos de peito aberto defendendo o nosso partido. Muito
obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas,

imprensa, funcionários da Casa, senhoras e senhores, público que
nos assiste por meio da TV Assembléia, tenho muitos assuntos a
abordar na tarde de hoje. Quero iniciar a minha fala por uma questão
que estamos debatendo há alguns meses: a defesa dos prestadores
de serviços dos planos de saúde. Ao longo de muitos anos,
exatamente pela deficiência do nosso sistema público de saúde,
surgiram e cresceram as operadoras de seguros e de planos de
saúde, trabalhando como verdadeiras intermediárias entre os usuários
e os prestadores de serviços da área de saúde, como médicos,
enfermeiros, hospitais e laboratórios. Na maioria das vezes, como
intermediários, sabemos quais são os seus objetivos: colocarem-se
não de forma a facilitar a solução dos problemas, mas de modo a tirar
proveito das deficiências. Têm muita competência nisso. E bom
informar que a ganância do lucro chega a deteriorar a qualidade do



190
atendimento.

Isso tem cassado a dignidade dos prestadores de serviço. Se o lucro
fosse bem distribuído, haveria equilíbrio, todos ficariam satisfeitos, o
trabalho seria devotado, garantindo retorno com qualidade ao usuário
e as coisas ocorreriam da melhor maneira possível. Infelizmente, isso
não vem ocorrendo e dificilmente ocorrerá, chegando a ponto de um
estrangulamento, em que as entidades médicas do Brasil e de Minas
Gerais são obrigadas a tomar uma atitude para reconquistar a
dignidade da categoria.

Agradecemos aos Deputados desta Casa o apoio à reivindicação da
categoria médica. Não almejamos absurdos, queremos apenas
manter a dignidade do trabalho médico e das categorias prestadoras
de serviço nas questões do sistema suplementar de saúde. Portanto,
não é corporativismo.

As entidades criaram uma classificação brasileira hierarquizada de
procedimentos médicos para os prestadores de serviço,
principalmente os da categoria médica. Para os usuários, aumentou-
se a quantidade de exames que não estavam incluídos na listagem de
liberação dos planos de saúde e das operadoras dos planos.

De maneira lúcida e equilibrada, estamos levando esses
documentos às entidades de apoio desta Casa. Queremos que haja
melhor distribuição com os prestadores de serviço.

Nosso gabinete tem recebido denúncias contra os funcionários da
BHTRANS, que deveriam orientar os condutores. Pessoas que vêm
de fora para resolver problemas, além de temerem a violência, que
aumentou na Capital, correndo risco pessoal e de ter seu veículo
roubado, estão sendo agredidas pela voracidade punitiva da
BHTRANS. Anteontem, houve reclamações de taxistas, que não
podem parar em fila dupla por 5 segundos em frente a um hospital.

O funcionário da BHTRANS está vigilante, não para educar, ensinar,
corrigir, mostrar o caminho certo, mas para punir, multar e apreender
o veículo. A BHTRANS tem agido de maneira irregular e
inconstitucional. Estou com o estatuto de criação da BHTRANS e com
a lei que determinou a regulamentação desse estatuto.

Erraram na época. E se o erro está perdurando, se estão
trabalhando erradamente, é preciso corrigir.

Estabeleceram no estatuto que é uma empresa de economia mista -
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portanto sociedade anônima -, com autonomia administrativa e
financeira. Entretanto não tem poder de polícia, já que é proibido pela
própria lei nacional de trânsito. Sendo assim, estão exercendo
irregularmente o poder de polícia.

Alerto, mais uma vez, a administração municipal de Belo Horizonte
para essa situação, que é grave. Estão infringindo a lei,
conscientemente. A Câmara tem que acertar esse projeto para
regulamentar a ação do funcionário da BHTRANS, se ela quiser
realmente continuar punindo e arrecadando; entretanto, nem sempre
destina esse dinheiro para a viabilização de um trânsito melhor. Ela
não vem fazendo isso. E as pessoas que estão sendo lesadas e
agredidas irregularmente por esses funcionários podem ingressar na
justiça, pois têm o direito de ficar livres dessas multas absurdas,
irregulares e inconstitucionais que a BHTRANS vem aplicando na
cidade.

Temos ainda uma notícia triste. Queremos registrar, desta tribuna,
na tarde de hoje, o falecimento do Vereador Júlio César Boa Morte, de
minha cidade, Curvelo. Ele acabou de falecer, e manifestamos à sua
família, parentes, amigos, enfim, ao povo de Curvelo, o nosso pesar.
Era um pai de família, um homem de bem, um empresário, um
ruralista, que se tornou Vereador. Manifestamos nossas condolências
e nossos sentimentos cristãos de pesar.

Quero também falar sobre o problema grave e crônico das estradas.
E claro que não é problema apenas deste Governo, mas, durante ele,
está merecendo uma correção, para garantir a segurança necessária
a todos os motoristas que trafegam em nossas rodovias. O problema
é crônico e a necessidade é urgente. Todos têm pago seus impostos -
o IPVA, os impostos estaduais, as guias de liberação, etc. -, no
entanto não estamos vendo as melhorias necessárias para dar
segurança à população e evitar o desgaste dos veículos e,
principalmente, o risco aos que transitam nessas rodovias.

A BR-135 é a tradicional vilã da história das rodovias do nosso
Estado. Está passando por mais uma operação tapa-buracos, que
está adiantada em alguns pontos, mas isso não irá bastar. Tenho
ouvido conversas cruzadas e um rumor de que o serviço parará aí.

Apesar de ser essa a trigésima ou a quadragésima vez que vimos
falar do problema, não vamos calar nossa voz, enquanto não tiverem
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dado condições seguras à BR-135 e às demais BRs do Estado.

Minas Gerais é o Estado por onde passam mais rodovias federais,
por estar no centro do País. Quase todos que trafegam de um pólo ao
outro do Brasil passam obrigatoriamente pelo nosso Estado. Sendo
assim, essas estradas precisam de mais respeito e de mais
investimentos.

Confiamos no atual Ministro, pela sua competência. Tive a
oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Trata-se de um homem da
área executiva, que veio de Manaus para servir a todo o Brasil. Com
sua postura de empresário e de homem do Executivo, realizará um
grande trabalho na recuperação das rodovias do País e, obviamente,
de Minas Gerais.

Do Governo Lula, esperamos que autorize as suas áreas financeiras
a liberar os recursos. Os da CIDE estão depositados para obter
superávit primário, O STF já determinou que esses recursos não
poderão ser gastos, a não ser com a manutenção e com a construção
de rodovias.

Temos a esperança de que o dirigente nacional do DNIT, mineiro e
amigo, Dr. Alexandre Silveira, se empenhe por Minas Gerais e por
todo o Brasil, para o nosso orgulho e satisfação. Esperamos que
traduza em obras e em realidade todos os seus desejos e sonhos, que
são também os nossos, de todo o povo mineiro e de todo o povo
brasileiro.

Sr. Presidente, exporei um problema encaminhado pelos meus
conterrâneos da nossa e da sua querida Sete Lagoas. V. Exa. deve
estar muito empenhado nessa questão, tendo o conhecimento pleno
da situação.

Está havendo um embargo, por parte de órgãos ligados à antiga
Rede Ferroviária Federal e ao Governo Federal, da construção de um
restaurante popular. Pediram a minha interferência. Convoco V. Exa.
para que acompanhe essa questão. Como zelador dessa cidade, V.
Exa. já deve estar averiguando o problema.

Não temos ainda um conhecimento pleno da situação, mas
procuraremos conhecê-la, sem criticar nenhum lado. Sabemos que
houve embargo da construção de um restaurante popular, que
proporcionaria alimentação por preço módico, por meio da
administração municipal. Não discutirei as questões políticas, mas o
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objetivo da construção desse restaurante. Pretendo saber quais
são os entraves, para que, de forma madura, superando as
dificuldades, os interesses menores e os obstáculos, a obra possa ser
concluída, a fim de que o povo dessa cidade querida obtenha a
solução do problema.

Manifesto a minha apreensão com relação à questão da nossa URV.
Estudaremos mais o assunto, porque se trata de uma questão de
direito e de justiça. Não estamos entendendo esse novo caminho que
estão dando à URV dos funcionários da Assembléia Legislativa e de
outros órgãos do Estado que ainda não acertaram essa dívida com os
seus funcionários.

Vamos nos informar sobre os aspectos legais, porque, sempre
acima de qualquer interesse, estamos do lado da justiça, e também
nos inteirar desse novo caminho que está sendo dado para a
famigerada URV, especialmente a dos funcionários desta Casa. Eram
essas as nossas considerações. Agradeço a tolerância do Presidente.
Ficam essas palavras para reflexão.

* - Sem revisão do orador.
2a Parte (Ordem do Dia)

P Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Ronaldo) - Não havendo outros
oradores inscritos, a Presidência passa à 23 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, considerando que a Mensagem n° 206/2004, do

Governador do Estado, publicada em 13/5/2004, encaminhava a
relação de terras públicas e devolutas a serem legitimadas ou
concedidas administrativamente, reforma o despacho anterior,
determina o seu recebimento como Ofício n° 9/2004 e o devolve à
Comissão de Política Agropecuária.

Mesa da Asssembléia, 30 de junho de 2004.
Doutor Ronaldo, no exercício da Presidência.

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

Interno, determina a anexação do Projeto de Lei n° 1.357/2004, da
Deputada Ana Maria Resende, ao Projeto de Lei n° 565/2003, do
Deputado Fábio Avelar, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Asssembléia, 30 de junho de 2004.
Doutor Ronaldo, no exercício da Presidência.

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Segurança Pública -
aprovação, na 13a Reunião Ordinária da 21 Sessão Legislativa
Ordinária da 15a Legislatura, do Requerimento n° 3.059/2004, do
Deputado Leonardo Moreira. (Ciente. Publique-se.)

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Marília Campos,

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.69712004. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII
do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Fiscalização

Financeira, em que solicita sejam pedidas ao Prefeito Municipal de
Belo Horizonte informações sobre o convênio celebrado entre a
INFRAERO, a Prefeitura de Belo Horizonte e o Governo do Estado.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira, em que
solicita sejam pedidas ao Superintendente da INFRAERO em Minas
Gerais informações sobre o convênio celebrado entre esse órgão, a
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e o Governo do Estado. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento das Comissões de Fiscalização Financeira e de
Assuntos Municipais, solicitando às autoridades que mencionam que
requeiram aos Prefeitos do Estado que enviem à direção do Banco
Itaú S.A. manifestação contrária ao fechamento das agências do
referido Banco no Estado, comunicando ainda que, se mantida, por
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parte do Banco, essa decisão, serão suspensas suas
movimentações financeiras nessas instituições. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.,(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular, em que solicita
sejam pedidas ao Secretário Municipal Regional de Serviços Urbanos-
Nordeste informações sobre as providências que estão sendo
tomadas para o ressarcimento dos proprietários do imóvel demolido
pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transportes, em que solicita sejam
pedidas ao Diretor da Construtora Sucesso informações sobre os
motivos do ritmo lento em que vêm sendo executadas as obras de
recuperação da BR-135. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transportes, em que solicita sejam
pedidas ao Coordenador-Geral da 6 a UNIT do DNIT informações
sobre as providências anunciadas por seus representantes na
audiência pública realizada em Lavras, relativas ao processo de
licitação para o término das obras de duplicação da BR-265, no trecho
compreendido entre o Município de Lavras e a BR-381 - Femão Dias.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Justiça, solicitando que o Projeto de
Lei n° 1.667/2004 seja distribuído à Comissão de Turismo. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando que o
Projeto de Lei n° 1.343/2003 seja distribuído à Comissão de
Segurança Pública. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Ricardo Duarte, solicitando que o
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Projeto de Lei n° 1.686/2004 seja distribuído à Comissão de Saúde.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia, solicitando
a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu §
1°, transferi-Ia ao Deputado Padre João. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 30 minutos. Com a palavra,
o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Obrigado, Sr. Presidente. Esse
requerimento é para abordar ou retomar o tema da audiência pública
que fizemos aqui na semana passada. Contamos com o Dr. Eugênio,
Secretário Nacional de Reordenamento Fundiário, que muito
contribuiu, trazendo para esta Casa e para o Estado de Minas Gerais
esclarecimentos sobre esse importante programa do Governo Federal.

E sobre esse programa de crédito fundiário que quero fazer esta
reflexão. O primeiro momento destaca a importância estratégica do
Programa Nacional de Reforma Agrária, que foi entendido por muitos
movimentos e que veio tomar o espaço da luta, dos movimentos e da
própria ação da reforma agrária.

Então, não se trata de pegar o espaço já conquistado pelos
movimentos ou por políticas públicas do Governo Federal. Trata-se,
na verdade, de um novo programa, pois financia a aquisição de
imóveis não desapropriáveis, ou seja, imóveis com menos de 15
módulos, ou acima desse número, mas considerados produtivos, ou
propriedades que vêm cumprindo a sua função social, portanto, não
podendo ser desapropriados para a reforma agrária. Agora, por meio
do Crédito Fundiário, essa propriedade pode ser adquirida.

Uma outra questão diz respeito a áreas ociosas nos imóveis
menores de 15 módulos, que chegam a 40.000.000ha.

Vemos, então, pelos números, que temos muitas pequenas e
médias propriedades ociosas e que, não podendo ser desapropriadas
pelo Governo, por força de lei, podem agora vir a ser uma propriedade
produtiva por meio desse programa.

Um outro aspecto diz respeito à ampliação da agricultura familiar.
Sabemos que a grande produção se concentra muito mais na
agricultura familiar que na das grandes propriedades. Portanto, esse
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programa permite acesso à terra e dá condições a todos de
produzir. Esse é um aspecto já atendido.

Quais são as inovações? Num primeiro momento, as pessoas
podem confundir esse programa com o Banco da Terra. Não há
nenhuma semelhança. Aliás, o Banco da Terra está suspenso devido
às inúmeras irregularidades encontradas no programa. O Ministério do
Desenvolvimento Agrário tem-se empenhado muito nas apurações.

Vejamos, então, as novidades.
Há o financiamento das estruturas produtivas, como casa, energia

elétrica e toda a parte da infra-estrutura.
Um outro ponto positivo é o da redução do custo de financiamento.

Haverá uma linha de financiamento para cada público. Uma vez que
temos forma de garantir acesso à terra ao sem-terra, organizado pelos
movimentos, que desempenham um grande papel social, há a linha
para outro público, em nível de organização, mesmo de quem não tem
terra, por meio de associação. Há uma linha específica para a
juventude, e outra para quem já tem uma pequena propriedade, mas
que pode ampliá-la.

Esse programa dará poder deliberativo aos Conselhos de
Desenvolvimento Rural Sustentável. Então, ele vem valorizar esse
mecanismo, tanto no âmbito nacional quanto no estadual e no
municipal. O Conselho Estadual é quem, de fato, aprova e define as
políticas para os pequenos ou para os sem-terra que têm vontade de
adquirir uma propriedade. Isso garante, de certa forma, a eficiência de
políticas públicas, pois um dos aspectos dessa eficiência é o controle
social. Então, trata-se de um programa totalmente aberto e que tem o
controle social.

Uma outra questão importante é o ponto que diz respeito à maior
integração com as outras políticas do Ministério do Desenvolvimento
Agrário.

Sr. Presidente, estive, segunda-feira, no lançamento do Plano Safra.
Vemos que há integração das políticas: a família pode ter acesso às
outras linhas oferecidas pelo PRONAF, garantindo o fortalecimento da
agricultura familiar.

Execução descentralizada para Estados e Territórios. Em cada área,
mesmo aqui em Minas Gerais, o preço do hectare varia. Há outras
variações que devem ser consideradas.
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Ampliação dos itens financiáveis: a compra do imóvel e dos

custos de transação; investimentos básicos para as estruturas das
unidades produtivas, como infra-estrutura básica - energia elétrica,
água, casa - e como infra-estrutura produtiva - análise e correção do
solo -; e assistência técnica, que é outro aspecto interessante. Houve
grande avanço nesse aspecto, quando se destinou um percentual de
financiamento exclusivo à assistência técnica. Outro item é a
manutenção da família, uma vez que ela se instala na propriedade e
não há retorno imediato. Algumas culturas demoram no mínimo três
meses para dar retorno. Portanto, no caso dos cereais, há garantia
para a instalação na terra e para a primeira colheita. Há investimentos
para convivência com a seca e para recuperação de passivos
ambientais. Esse é outro aspecto interessante, levando-se em conta a
diversidade das terras e o nosso clima.

Saliento as novas condições de financiamento. Há redução de mais
de 30% no custo do financiamento em relação ao Banco da Terra. Há
também redução entre 40% e 50% para financiamento de até
R$15.000,00 em algumas regiões específicas, como na Nordeste e na
área da ADENE em Minas Gerais e no Espírito Santo.

Os juros são claros em relação ao incentivo. De acordo com a faixa
de financiamento de até R$5.000,00, os juros eram de 6%, hoje são
de 3%; de R$5.000,00 a R$15.000,00, eram de 6%, e hoje são de 4%.
No programa atual, os juros caíram pela metade. Considero
importante salientar que há bônus. Em bônus de adimplência, vemos
a novidade do Programa de Crédito Fundiário. Na região semi-árida
do Nordeste e na área da ADENE de Minas Gerais e Espírito Santo,
há um bônus fixo de até 40%. Além desse bônus, há um bônus pela
redução no valor da terra de até 10%. Então, se a pessoa pagar em
dia, receberá esse bônus de 40%. No restante da Região Nordeste, o
bônus é de 30%. Nas Regiões Centro-Oeste, Norte e Sudeste, exceto
o Estado de São Paulo, o bônus é de 18%. Já na Região Sul e no
Estado de São Paulo, o bônus é de 15%. Portanto, se a pessoa pagar
em dia, além de os juros serem de 3% ao ano, ainda terá um bônus.
Isso significa que a pessoa pagará muito aquém do total. Depois
podemos comentar mais a respeito desses bônus.

Prazos de financiamento: 1 - Financiamento até R$1 5.000,00: prazo
de 14 anos, incluindo a carência de 24 meses; pagamento, no terceiro
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ano, dos juros de 12 meses; 2 - Financiamentos superiores a
R$15.000,00: prazo de 17 anos, incluindo a carência de 24 meses;
pagamento, no terceiro ano, de uma parcela integral - juros e principal.

Volto a destacar os bônus. O quadro das condições de
financiamento explicita melhor. Quando o valor do financiamento for
até R$5.000,00, o valor do pagamento por esse Programa Nacional de
Crédito Fundiário - PNCF - será de R$3.328,00. Quer dizer, quem
financiava R$5.000,00, deveria pagar ao Banco da Terra R$7.471,00.
Neste quadro, a diferença do programa anterior fica clara. Muitos
movimentos contrários não têm essa clareza. Na prática, os juros de
3% não existem, pois, em dia, pagará ao Banco o valor... Ele financia
R$5.000,00 e paga R$3.328,00, devido ao bônus. Quando o valor do
financiamento for até R$15.000,00, pagará R$13.094,00; se for até
R$25.000,00, os juros já aparecem, e ele deverá devolver
R$30.480,00; se for até R$40.000,00, pagará R$55.782,00. E
importante destacarmos o prazo de pagamento, que é bem maior.

Verificamos que há um compromisso do Governo Federal com a
agricultura familiar e o homem do campo, pois, de maneira concreta,
demonstra como o jovem, a mulher e o homem devem permanecer no
campo com dignidade.

Abordamos três linhas importantes. A primeira é o Combate à
Pobreza Rural, tendo como público-alvo os sem-terra ou
minifundistas, com renda de até R$5.800,00 e patrimônio de até
R$10.000,00. Um dos aspectos dessa linha é o combate por meio de
associação e de grupos organizados. O financiamento para a
aquisição de imóveis é reembolsável. Esse é um aspecto interessante,
pois ele deverá devolvê-lo ao Banco. Um outro aspecto são os
investimentos comunitários - produção e infra-estrutura básica: não
reembolsável. O que significa não reembolsável? Essa terminologia
substitui uma expressão da qual discordamos: fundo perdido. Não
reembolsável é o que muitos dizem sobre o fundo perdido. Na
verdade, esse é um fundo de investimento de confiança. Por isso,
talvez a palavra mais correta seja não reembolsável.

A segunda linha importante é a Nossa Primeira Terra, que tem como
público-alvo jovens de 18 a 24 anos. Um dos critérios é que estejam
organizados em associação.

Já existem muitas organizações, escolas-famílias e escolas técnicas
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voltadas para agricultura e pecuária, que possibilitam aos jovens,
após o término do curso, ter acesso à terra. Em vez de empregado,
será agricultor familiar e permanecerá no campo com dignidade. São
as mesmas condições da linha Combate à Pobreza, destacada
anteriormente.

Um dos objetivos é oferecer oportunidade de ocupação rural. Há
jovens que, mesmo recebendo formação no setor da agricultura e da
pecuária, são forçados a vir para os grandes centros por falta de
opção de emprego. O êxodo rural provocou o envelhecimento do meio
rural, pois, como o jovem tem mais facilidade para se adaptar aos
grandes centros, apenas os pais e avós permaneceram no campo.
Com esse programa e sua permanência no campo, o meio rural seria
rejuvenescido.

Consolidação da agricultura familiar. O público-alvo são pessoas
cuja renda é de até R$15.000,00 e cujo patrimônio é de até
R$30.000,00. Trata-se daquele que tem uma pequena propriedade,
mas na qual pode ser um grande agricultor. Ele terá a oportunidade de
ampliar sua pequena propriedade. Outra novidade dessa linha é que a
aquisição pode ser individual, não há necessidade de a pessoa estar
ligada a sindicatos, associações, etc.

Aquisição dos imóveis e investimentos básicos reembolsáveis.
Como supõe-se tratar-se de pessoa que já tem estabilidade, não há o
aspecto do investimento básico não reembolsável. Todos os dois são
reembolsáveis.

Nossa apresentação vem destacar o compromisso do Governo com
a agricultura no País e tenta buscar a diversidade do público. Antes, o
acesso à terra era obtido apenas por meio do programa amplo de
reforma agrária. Agora, dentro dele se insere esse programa de
crédito fundiário.

Conforme disse no início, o Plano Safra é resultado de outro gesto
concreto que expressa o compromisso do Governo. Foi lançado na
segunda-feira e passou para R$7.000.000.000,00. Nunca, na história
do País, tantos recursos foram destinados à agricultura. Muitos
criticam dizendo que o Fome Zero está no papel. Ao olharmos as
ações do Governo como um todo, vemos que muito se fez. Dentro do
próprio Plano Safra, existe o seguro, que tem de ser ampliado. Os
movimentos cobraram isso do Presidente. A compra de alimentos, o
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preço mínimo, enfim, muitas ações estão avançando. Uma parte já
se concretizou, a outra está em andamento. Como disse, os recursos
repassados para o Plano Safra 2003-2004 foram de
R$4.500.000.000,00, sendo que Minas Gerais ficou com 10%, o que é
um valor significativo. Os recursos oriundos do Plano Safra, do
PRONAF, estão possibilitando uma safra recorde no Estado.

Foi feita uma grande divulgação. Esta Casa, por meio de audiência
pública, divulgou e viabilizou o aprimoramento desse programa;
buscou verificar onde ele estava enfrentando empecilhos, ou seja, se
no Banco do Brasil, na EMATER, na Prefeitura ou no sindicato. Criou-
se uma comissão, que se reunia mensalmente, para dar impulso ao
programa.

O Deputado Doutor Viana (em apar te)* - Deputado Padre João, sou
testemunha do seu trabalho. Esta Casa se enriqueceu muito com a
plêiade de novos Deputados que fazem parte desta legislatura. Em
razão de seu esmero, dedicação e empenho, V. Exa. tem-se
destacado. As vezes dizemos: é engraçado, até parece que o Pe.
João era um pequeno fazendeiro - sei que, por não ter vaidade, não
desejaria ser um grande produtor -, visto que defende o produtor rural,
em especial o pequeno. Associo-me a sua iniciativa, pois sou
testemunha do seu empenho. Ademais, busca fazer seu trabalho com
coerência, sem exagero, com firmeza, sem perder a ternura. Por isso,
parabenizo-o.

O produtor rural precisa de apoio, de uma política agrícola em todos
os níveis, principalmente no estadual e federal. Estamos vendo que
essa política começa a ser delineada, o que vai ser bom para o Brasil.
No momento em que este País começa a investir em sua terra, o
mundo inteiro, principalmente os que querem a nossa submissão,
teme o seu desenvolvimento. Imagino que o Governo Federal vai
promover a distribuição de terras, a reforma agrária que o senhor e
nós tanto defendemos - não sou a favor da invasão, mas da reforma
agrária -, um assentamento disciplinado, com estrutura,
diferentemente do feito anteriormente. Assim sendo, cada vez mais
iremos aplaudi-lo, pois ele estará no caminho certo.

O País experimentará, como nunca, o desenvolvimento. Se ainda
está acontecendo alguma coisa de importante neste País, com
relação à exportação, à entrada de divisas, ao superávit, não primário,



202
mas superávit da relação exportação e importação, em favor da
entrada de dólares no País, isso se dá graças à produção do campo,
da área rural, da agropecuária.

V. Exa. traz, com muita propriedade, essa nova caminhada do
Governo Federal, por meio do crédito fundiário. Eu estava presente,
com V. Exa. e com o Secretário Nacional da Reforma Agrária, Or.
Miguel Rossetto, que tem vocação para o campo. O Governo Federal
acertou nessa escolha, como acertou quando escolheu o Ministro da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Dr. Roberto Rodrigues.

Torcemos para que dê certo. Podemos ter nossas divergências
ideológicas e políticas, mas não devemos ser incoerentes. Nessa
coerência, aplaudimos o Governo Federal. O programa não atrapalha
a reforma agrária. E totalmente distinto, mas na mesma lógica de
assentar, de produzir, de manter o produtor rural no campo, fazendo
até com que alguns retornem às suas cidades, porque muitos vieram
ser favelados ou explorados nas cidades grandes. Aqueles que
mantiveram suas terras ou têm algum familiar que as preservou,
podem voltar para o campo. Podem até adquirir terras para produzir.

E um programa muito bom. V. Exa está de parabéns por trazer esse
assunto ao Plenário. Vim dar-lhe esse suporte e testemunho do seu
trabalho. Parabenizo também o Governo Federal por esse programa.
Estamos com pensamento positivo para que esse, como tantos outros
bons programas que o Governo tenha, venha produzir muitos frutos
para o campo, para o produtor rural e para a nosso País.

O Deputado Padre João - Agradeço a V. Exa. E importante ressaltar
que se trata de um programa feito em parceria com o Estado, com o
que podemos chamar de unidade técnica estadual, o IDENE, com a
Secretária Elbe Brandão.

Há um ano e meio faz-se esse trabalho, mas depende desta Casa,
de todos nós, cobrar do Estado a garantia de apoio técnico a essa
Secretaria para levar facilidades a outras regiões do Estado, como a
Zona da Mata. Há falta de apoio técnico para a Secretaria, que é
responsável pela região do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas, e
por todo o Estado de Minas Gerais.

Como ficam o Triângulo Mineiro e a Zona da Mata? Temos de
cobrar agilidade para que o dono de uma pequena propriedade, caso
queira ampliá-la, tenha acesso a essa Secretaria de forma mais
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rápida.
Estou acompanhando o convênio feito com o Centro de Tecnologia

Alternativa - CTA -, de Viçosa, e também, parece-me, em Muriaé,
justamente para possibilitar agilidade no acesso ao crédito fundiário.

Eram essas as minhas considerações. Obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno,
a discussão, em 1° turno, dos Projetos de Lei n os 997/2003 e
1.510/2004 e, em 2 0 turno, dos Projetos de Lei n os 292 e 501/2003,
uma vez que permaneceram em ordem do dia para discussão por seis
reuniões.

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

a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia
1°, 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 35a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 29/6/2004

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

(Ordem do Dia): ? Fase: Votação de Requerimentos: Requerimento
da Comissão Especial da Silvicultura; aprovação - Inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente
- Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adaiclever Lopes - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Bonifácio Mourão - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio
- Doutor Viana - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gilberto Abramo -
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Gustavo Valadares - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Marcelo Gonçalves - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara Marília Campos - Miguel Martini -
Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Wanderley
Avila - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 20h110min, a lista

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

r Parte
Ata

- A Deputada Jô Moraes, 2aSecretária "ad hoc", procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

T Parte (Ordem do Dia)
i a Fase

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

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial da

Silvicultura, solicitando a prorrogação de seu prazo de funcionamento
por 30 dias. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno,

a discussão dos Projetos de Lei n°s 1.361 e 1.399 a 1.401/2004, em
1° turno, e do Projeto de Lei n° 1.101/2003, em 2 0 turno, uma vez que
permaneceram em ordem do dia para discussão por seis reuniões; e
informa que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao Projeto de
Lei n° 1.361/2004 a seguinte emenda do Deputado Dalmo Ribeiro
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Silva, a qual recebeu o n° 1, e que, nos termos do § 2 0 do art. 188
do Regimento Interno, encaminhou o projeto com a emenda à
Comissão de Defesa do Consumidor para parecer:

EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N°
1.361/2004

Dê-se ao art. 1° do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:
"Art. 1° - E obrigatória a informação, no rótulo de café destinado a

venda em comércio, do percentual de grãos verdes, pretos ou ardidos,
de palha de café e de outras matérias estranhas e impurezas que ele
contenha.".

Sala das Reuniões, 22 de junho de 2004.
Dalmo Ribeiro Silva

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

Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 30, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária da mesma data, às 14 horas,
com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA i oa REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS

DAS COMISSÕES PERMANENTES - § 1° DO ART. 204 DO
REGIMENTO INTERNO NA P SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA isa LEGISLATURA, EM 18/12/2003
Às 19h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Mauro Lobo, Sebastião Helvécio e Antônio Júlio
(substituindo este ao Deputado José Henrique, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária; Djalma Diniz e Gilberto Abramo, membros
da Comissão de Membros das Comissões Permanentes - § l' do art.
204 do Regimento Interno. Está presente, também, o Deputado
Antônio Carlos Andrada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Helvécio,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
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constante na pauta. Passa-se à ia 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 Mauro Lobo, que conclui pela
aprovação do Projeto de Lei n° 1.116/2003 em turno único, com as
Emendas n

o
s 8 a 18, 209 a 221, 305 a 308, 309 a 324, 355 a 359, 361

a 369, 371 a 376, 378 a 380, 382, 395 a 397, 408 a 427, 437, 438 a
447 a 451, 456 a 458, 462 a 464, 469 a 481, 482 a 484, 485 a 487,
489 a 492, 494 a 499, 500 a 521 522 a 525, 526 a 528, 531 a 533,
539 a 557, 575 a 577, 586 a 699, 701 a 754, 779 a 782, 814 a 825,
827 a 836, 838 a 843, 898 a 916, 917, 919 a 928, 934, 937, 949 a 955,
960 a 971, 973 a 975, 999, 1.027 a 1.030, 1.032 a 1.045, 1.047 a
1.054, 1.069, 1.070, 1.072, 1.074 a 1.086, 1.126 a 1.144, 1.145 a
1.147, 1.148 a 1.152, 1.161, 1.162, 1.164, 1.174 a 1.176, 1.199, 1.217
a 1221, 1404, 1.405 a 1.410, 1.413 a 1.458, 1.476 a 1.480, 1.482 a
1.489, 1.494 a 1.497, 1.504 a 1.515, 1.635 a 1.649, 1.679 a 1.692,
1.829 a 1.832, 1.834, 1.838, 1.839, 1.841, 1.842, 1.845, 1.846, 1.898 a
1.900, 1.902 a 1.904, 1.906 a 1.911, 1.938 a 1.941, 1.943 e 1.945 a
1.952, apresentadas por parlamentares, e n os 1.953 a 1.965, 1.968 a
1.982 e 1.984 a 2.030, apresentadas neste parecer; com as
subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n°5 7, 360, 370, 377,
384, 465 a 468, 534 a 537, 935, 936, 972, 1.071, 1.073, 1.153 a 1.160,
1.163, 1.165 a 1.167, 1.198, 1.200, 1.481, 1.503, 1.876, 1.882, 1.885,
1.886, 1.888 a 1.890, 1.895, 1.905, 1.912 a 1.915, 1.919 a 1.926 e
1.942 e pela rejeição das Emendas nos 1 a 6, 22 a 208, 222 a 304,
345 a 354, 381, 383, 385 a 394, 398 a 407, 428 a 436, 452 a 455, 459
a 461, 488, 493, 529, 530, 538, 558 a 574, 578 a 585, 700, 755 a 778,
783 a 813, 837, 844 a 897, 918, 929 a 933, 938 a 944, 946, 947, 956 a
959, 976 a 998, 1.000 a 1.026, 1.031, 1.046, 1.055 a 1.068, 1.087 a
1.125, 1.168 a 1.173, 1.177 a 1.197, 1.201 a 1216, 1.222 a 1.403,
1.411, 1.412, 1.459 a 1.475, 1.490 a 1493, 1.498 a 1.502, 1.516 a
1.634, 1.650 a 1.678, 1.693 a 1.828, 1.833, 1.835 a 1.837, 1.840,
1.843, 1.844, 1.847 a 1.875, 1.877 a 1.881, 1.883, 1.884, 1.887, 1.891
a 1.894, 1.896, 1.897, 1.901, 1.916 a 1.918, 1.927 a 1.937 e 1.944.
Informamos que, com a aprovação da Emenda n° 1.956, fica
prejudicada a Emenda n° 945. A Emenda n° 948 fica prejudicada pelo
fato de já estar contemplada no projeto. As Emendas n

o
s 19 a 21, 325
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a 344, 826, 1.966, 1.967 e 1.983 foram retiradas pelos respectivos
autores. E solicitada votação destacada da Emenda n° 1.068 pelo
Deputado Rogério Correia. Antes, porém, de se iniciar a votação o
Deputado retira seu pedido de destaque. Colocado em votação, é
aprovado o parecer do relator. 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, 24 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana - Jayro Lessa - Sebastião

Helvécio.
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

FRUTICULTURA, EM 22/6/2004
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, Luiz Humberto Carneiro e Carlos Pimenta e a
Deputada Ana Maria Resende, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Laudelino
Augusto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater o tema "Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnológico para a Fruticultura', observados os seguintes subtemas:
"Desenvolvimento e Produção de Variedades e Mudas"; "Técnicas de
Produção"; "Beneficiamento Pós-Colheita"; "Processos de
Industrialização"; "Transferência de Tecnologia"; "Parcerias entre
Entidades Públicas e Privadas" e "Financiamento de Projetos de
Pesquisa". 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 Ricardo Duarte, em que solicita sejam incluídas as
Universidades Federais de Minas Gerais no grupo de instituições que
apoiarão esta Comissão durante os seus trabalhos; Carlos Pimenta,
em que solicita seja realizada reunião desta Comissão para discutir o
tema "Sistemas de Garantia de Qualidade e Certificação na
Fruticultura" e que os trabalhos desta Comissão sejam reprogramados
conforme planilha que apresenta; e Laudelino Augusto, em que
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solicita seja convidado a participar, com assento permanente nesta
Comissão, o Prof. Flávio Alencar D'Araújo Couto, da Universidade de
Viçosa. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
convidados que discorrerão sobre o tema objeto desta audiência
pública. Registra-se a presença da Sra. Maria Efigênia Brandão
Póvoa, Coordenadora do Programa Rede Estadual de Ciência e
Tecnologia para Inovação Agroindustrial, representante do Deputado
Olavo Bilac Pinto Neto, Secretário de Ciência e Tecnologia; dos Srs.
Márcio Ribeiro do Vale, Vice-Coordenador do Núcleo de Estudos de
Fruticultura - NEFRUT - do Departamento de Agricultura da
Universidade Federal de Lavras; Marlon Cristian Toledo Pereira,
Chefe do Departamento de Ciências Agrárias da UNIMONTES; Josafá
Araújo Fernandes, assessor em Minas Gerais e representante do Sr.
Paulo Sérgio Rebouças Serraro, Sup. para os Estados da Bahia, de
Minas Gerais e do Espírito Santo do Banco do Nordeste do Brasil; e
Enilson Abrahão, pesquisador da EPAMIG na área de fruticultura, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. Os Deputados
Laudelino Augusto, Luiz Humberto Carneiro e Carlos Pimenta tecem
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 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 Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Ana Maria Resende - Wanderley

Ávila.
ATA DA 15a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 23/6/2004
Às lohlomin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Antônio Carlos Andrada, Chico Simões, Doutor Viana
e Adalclever Lopes (substituindo este ao Deputado José Henrique, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
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de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se

1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. E
aprovado requerimento dos Deputados Chico Simões, Antônio
Andrada, Doutor Viana e Adalclever Lopes, em que solicitam a
retirada de pauta do Projeto de Lei n° 1 .00512003. Após discussão e
votação, são aprovados os pareceres pela aprovação, no 20 turno, na
forma do vencido no 1 0 turno, dos Projetos de Lei nos 292/2003
(relator: Deputado Chico Simões) e 439/2003 (relator: Deputado
Doutor Viana) e pela aprovação, no 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
997/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição
e Justiça (redistribuído ao Deputado Adalclever Lopes). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões - José Henrique -

Sebastião Helvécio - Antônio Carlos Andrada.
ATA DA 12 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 23/6/2004

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Cesar, Biel Rocha e Chico Rafael, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os deputados Alberto Pinto
Coelho, André Quintão, Dalmo Ribeiro Silva, Doutor Viana, Gil
Pereira, Gilberto Abramo, Gustavo Valadares e Paulo Piau. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Biel Rocha, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir o
Sr. Herculano Anghinetti, Secretário de Turismo, que falará sobre o
trabalho da Secretaria e sobre os acordos, protocolos e convênios
assinados pelos Governos Federal e Estadual com o Governo Chinês.
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Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão
e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação,
cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados
Paulo Cesar, Andre Quintão, Biel Rocha, Chico Simões, Alberto Pinto
Coelho e Chico Rafael, em que solicitam seja realizado debate público
com a finalidade de discutir o desenvolvimento turístico do Estado;
seja realizada uma audiência pública para discutir a importância da
gastronomia para o turismo do Estado; seja encaminhado ofício ao
Secretário de Turismo, com pedido de providências para que os
municípios do alto, médio e baixo Jequitinhonha sejam incluídos no
Programa Estrada Real, de providências para reativação do Conselho
Consultivo da Estrada Real; e de intercessão junto à Empresa de
Transportes Aéreos Regionais - TOTAL-, para estudo da viabilidade
da criação de uma nova rota, que ligaria Belo Horizonte a São Paulo,
com escala em Divinópolis. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir o Secretário de Turismo, que discorrerá sobre o tema
objeto desta reunião. Registra-se a presença dos Srs. Herculano
Anghinetti, Secretário de Turismo, Sérgio Santos Teixeira Lopes,
Diretor de Promoções Turísticas da BELOTUR; Sra. Adelaide Engler,
Chefe de Cozinha e Jornalista; Srs. Hélio Menagualle, André Batista e
Juarez Campos , assessores do Secretário, os quais são convidados
a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos
Deputados Chico Simões e Biel Rocha, autores do requerimento que
deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após,
passa a palavra ao convidado, para que faça 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, 30 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente; Laudelino Augusto - Chico Rafael.

ATA DA 11° REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE INDICAÇÃO

MEMBROS COMISSÕES PERMANENTES §1°ART.204 NA 2-
• SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM

24/6/2004
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Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Doutor Viana e Sebastião Helvécio,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Jayro Lessa, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à P Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O relator do
Projeto de Lei n° 1 .640/2004, Deputado Sebastião Helvécio, solicita a
distribuição de avulsos do seu parecer que conclui pela aprovação da
matéria com as Emendas nos 2, 7 a 14, 40, 42, 45, 74 e 83,
apresentadas por parlamentares, e n os 85 a 99, apresentadas no
parecer; com as subemendas que receberam o n° 1 às Emendas nos
21, 28, 33, 36, 43, 44, 47, 51 e 84; e pela rejeição das Emendas n

o
s 3

a5, 15 a 19,23,25 a 27,29 a 32,34,35,37 a 39,41,46,48 a 50,52
a 65, 68 a 73, 78 e 80 a 82. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião conjunta, em
29/6/2004, às is horas, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões - José Henrique -

Antônio Carlos Andrada.
ATA DA 17 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA isa LEGISLATURA, EM 28/6/2004

Às 13h15min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de
Tupaciguara os Deputados Roberto Ramos e Ricardo Duarte
(substituindo este ao Deputado Durval Angelo, por indicação da
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Roberto Ramos, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a realizar audiência
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pública para obter esclarecimentos sobre denúncia de tortura que
teria sido cometida por policiais militares nas dependências da cadeia
pública de Tupaciguara e comunica o recebimento de ofício do Sr.
Abenias César de Oliveira, Juiz de Direito da Comarca de
Tupaciguara, justificando sua ausência nesta reunião. A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados. Registra-se a
presença dos Srs. Walter Prudente Júnior, Presidente da Câmara
Municipal de Tupaciguara; José do Egito de Castro Souza, Promotor
de Justiça da Comarca de Tupaciguara; Samuel Barreto de Souza,
Delegado de Polícia; Júlio Antônio Moreira, advogado; Alexandre
Gonçalves da Silva e José Renato Santos Silva, Carcereiros; Rita de
Cássia Cad, assistente social, representando o Sr. Alexandre Berquó
Dias, Prefeito Municipal de Tupaciguara; Maj. José Wilson da Paixão,
da ga Cia. Independente PM de Araguari; Everson Eugênio de Meio,
vítima de tortura; Antônio Martins de Deus, Divina Maria de Freitas
Gonçalves, Vilmar Martins e Eliene Maria de Oliveira, Vereadores, os
quais tomam assento à mesa. O Deputado Roberto Ramos, como
autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Roberto Ramos, Presidente - Gilberto Abramo - Ricardo Duarte.

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

ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 29/6/2004
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar e José Henrique (substituindo este
ao Deputado Leonardo Quintão, por indicação da Liderança do
PMDB) e a Deputada Jô Moraes. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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
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Presidência informa que a reunião se destina a debater a
necessidade de consolidação da legislação tributária do Estado e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios de
Antônio Augusto Anastasia, Secretário de Governo; Paulo Antônio
Cerqueira e Alvaro Eustáquio Pedrosa, Presidente e 1° Secretário da
Câmara Municipal de Lavras; Neide da Silva Martins, Juíza Presidente
do II Tribunal do Juri, e Denisy Maroco Durão, Presidente da Câmara
Municipal de Bicas, publicados no Diário do Legislativo em 19/6/2004,
e de lone de Morais Tofanelli, publicado em 181912004. A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão
sobre o assunto supracitado. Registra-se a presença dos Srs. Ronald
Magalhães de Souza, Procurador da Fazenda, representando, José
Bonifácio Borges de Andrade, Advogado-Geral do Estado; Cleider
Gomes Figueiroa, Diretor-Executivo da ACMinas, representando
Eduardo Bernis, Presidente da Associação Comercial de Minas;
Nourival de Souza Resende Filho, Presidente do Conselho Regional
de Contabilidade; e Eduardo Grandinett, Assessor Jurídico da
Associação Comercial de Minas, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. O Presidente Deputado Dalmo Ribeiro Silva, na
qualidade de autor do requerimento que suscitou a realização deste
debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, dia 29/6/2004,
às 16 horas com a finalidade de apreciar a matéria constante nesta
pauta, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Paulo Piau, Presidente - Fábio Avelar - Dalmo Ribeiro Silva - Olinto

Godinho - Jô Moraes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 648/2003

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
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pretende declarar de utilidade pública a Agência para o
Desenvolvimento Integrado do Sul de Minas Gerais - ADISMIG -, com
sede no Município de Poços de Caldas.

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 ADISMIG, fundada em 2000, é entidade civil de caráter não-

governamental, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, que
tem como objetivo principal, nos termos do estatuto, fomentar várias
atividades no Sul do Estado. Dessa forma, busca consolidar a
estruturação e a implantação de um projeto de desenvolvimento
regional integrado que vise ao progresso dos municípios e à melhoria
da qualidade de vida de sua população.

Para o cumprimento dos seus objetivos se propõe, respeitada a
autonomia municipal, a ampliar e a fortalecer a capacidade
administrativa, econômica e social dos entes que a integram.

Pelo que foi exposto, a ADISMIG está plenamente habilitada a
receber o título de utilidade pública.

Conclusão
Levando-se em consideração a exposição de motivos, opinamos

pela aprovação do Projeto de Lei n° 648/2003.
Sala das Comissões, 1° de julho de 2004.
Paulo Cesar, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.512/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição sob comento, do Deputado Antônio Carlos Andrada,
tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Núcleo Regional
de Barbacena de Voluntários de Prevenção e Combate ao Câncer do
Hospital Mário Penna, com sede nesse município.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", ocorrida em
3/4/2004, foi o projeto encaminhado a este órgão colegiado a fim de
ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
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constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno.

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

a matéria, pode receber o título declaratório de utilidade pública
estadual a entidade constituída ou em funcionamento no Estado, com
o fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade, desde
que possua personalidade jurídica e seja comprovado por autoridade
competente, nos termos do parágrafo único do referido artigo, que
está em funcionamento há mais de dois anos e que os seus diretores,
de reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercício de
seus cargos.

Tais exigências foram atendidas no caso em análise, não havendo,
portanto, óbice à tramitação do projeto.

Vale ressaltar, ainda, que os arts. 19 e 35 (aos quais foi dada nova
redação) do estatuto da entidade, guardando coerência com a
natureza de suas atividades, prevêem, respectivamente, que as
atividades dos dirigentes e conselheiros, bem como as dos sócios,
serão gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,
bonificação ou vantagem; e, em caso de ser ela dissolvida, o seu
patrimônio remanescente será destinado a outra instituição
congênere, com personalidade jurídica, devidamente registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.51212004.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Maria Olívia - Doutor Viana - Laudelino Augusto.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.545/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Cristã
Central da Solidariedade, com sede no Município de Juiz de Fora.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, foi a
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matéria publicada no diário oficial, em 13/4/2004, e, a seguir,
encaminhada a esta Comissão a fim de se examinarem
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal.

Em 6/5/2004, foi a proposição baixada em diligência ao autor, a fim
de se complementar a documentação necessária ao exame da
matéria, à qual se deu cumprimento.

Fundamentação
Examinada a documentação que instrui os autos do processo,

constata-se 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.

O art. 32 do estatuto da entidade dispõe que a diretoria e os sócios
fundadores, mantenedores, cooperadores, beneméritos ou
patrocinadores, bem como os conselheiros, não serão remunerados
ou terão concessão de vantagens, de qualquer forma ou título e, o art.
30, que, em caso de dissolução da entidade, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Em virtude de erro material ocorrido no art. 1° da proposição relativo
à denominação da entidade, há de apresentar a Emenda n° 1, que
será formalizada na parte conclusiva deste parecer.

Estando atendidos os requisitos estabelecidos no art. 1° da Lei n°
12.972, de 1998, que dispõe sobre o processo declaratório de
utilidade pública, não há óbice à continuidade da tramitação do
projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.545/2004 com a Emenda n° 1, nos
termos que se seguem.

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

Solidariedade, com sede no Município de Juiz de Fora.".
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente- Leonídio Bouças, relator - Laudelino

Augusto - Maria Olívia - Doutor Viana.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.678/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Ronaldo, o projeto de lei em epígrafe
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Sociedade de
Estudos Espíritas Bezerra de Menezes - SEEBEM -, com sede no
Município de Sete Lagoas.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 28/5/2004, vem a matéria a
este órgão colegiado para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade

pública, determina, em seu art. 1°, que podem ser declaradas de
utilidade pública a sociedade civil, a associação ou a fundação
constituída com o fim exclusivo de servir desinteressadamente à
coletividade.

A concessão do referido título a entidades privadas é uma forma de
o Governo apoiá-las por prestarem serviços necessários à
coletividade, como a assistência social, o atendimento médico, a
pesquisa científica e a promoção da educação e da cultura. Essas
instituições prestam seus serviços como o Estado o faria, sem
distinção de raça, cor, credo ou convicções políticas, não tendo o lucro
como finalidade. A atribuição do título implica, portanto, o
estabelecimento de aliança entre o poder público e a iniciativa privada.

Cabe ressaltar, nesse ponto, que a Constituição da República, no
inciso 1 do art. 19, impõe a separação entre instituições
governamentais e religiosas, ao vedar aos entes federativos
estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-
lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes
relações de dependência ou aliança, ressalvada a inter-relação de
interesse público de autoridades governamentais e religiosas, na
forma da lei.

Assim, o texto constitucional consagra o princípio da separação
entre o Estado e os cultos religiosos, com vistas a garantir a liberdade
religiosa, um dos mais importantes direitos individuais, previsto no art.
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50, VI, da Carta Magna.
Em vista disso, a declaração da Sociedade de Estudos Espíritas

Bezerra de Menezes como de utilidade pública contraria o preceito
constitucional que proíbe o Estado de estabelecer alianças com
instituições que têm como objetivo a propagação de doutrinas
sagradas ou místicas.

Finalizando, acrescentamos que esse entendimento está de acordo
com as recentes manifestações desta Comissão, que, em reuniões
realizadas em 13/4/2004 e 13/5/2004, aprovou parecer contrário aos
Projetos de Lei nos 1.370/2004 e 1.561/2004, que pretendiam
conceder o título de utilidade pública à União dos Vereadores da
Região Metropolitana do Vale do Aço - UVERMEVA - e a Caixa de
Assistência dos Servidores de Itabirito - CASEMI.

Conclusão
Pelo	aduzido,	concluímos	pela	antijuridicidade,	pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
1.678/2004.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Laudelino

Augusto - Maria Olívia - Doutor Viana.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.702/2004
Comissão de Constituição e Justiça

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

1.702/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação Brasileira de Odontologia - Regional de Patos de Minas,
com sede nesse município.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 4/6/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c O art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade

pública, determina, em seu art. 1°, que pode ser declarada de utilidade
pública a sociedade civil, a associação ou a fundação constituída com
o fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade.
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A concessão do referido título a entidades privadas é uma forma

de o Governo apoiá-las por prestarem serviços necessários à
coletividade, como a assistência social, o atendimento médico, a
pesquisa científica e a promoçãoda educação e da cultura. Essas
instituições prestam seus serviços como o Estado o faria, sem
distinção de raça, cor, credo ou convicções políticas, não tendo o lucro
como finalidade.

A proposição em análise tem como objetivo a concessão do título de
utilidade pública à Associação Brasileira de Odontologia - Regional de
Patos de Minas, constituída para, segundo o art. 2 0 de seu estatuto,
preservar a união e defesa da classe; lutar por sua projeção dentro da
sociedade.

A referida Associação congrega, ainda segundo seu estatuto, os
cirurgiões dentistas daquela região, os estudantes de Odontologia e
as pessoas que tenham prestado relevantes serviços à profissão ou à
classe odontológica, a critério de sua diretoria. Entretanto, o inciso III
do art. 11 estabelece que somente os sécios (efetivos e remidos) têm
o direito de participar de todos os benefícios proporcionados pela
entidade.

A instituição em análise é uma das 300 regionais da Associação
Brasileira de Odontologia, órgão máximo da Odontologia no Brasil.
Como entidade de classe, desenvolve atividades administrativas,
culturais, científicas e de congraçamento profissional com o objetivo
precípuo de preservar a união daqueles profissionais e de valorizar a
profissão.

Assim sendo, a ABO Regional de Patos de Minas não atende ao
disposto na Lei n° 12.972, de 1998, pois não possui a característica
básica das entidades de utilidade pública de servir
desinteressadamente à coletividade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.702/2004.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Laudelino Augusto - Maria Olívia - Doutor Viana.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.705/2004

21
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição sob comento, da Deputada Vanessa Lucas, tem por
objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação Comunitária
da Vila São Paulo, com sede no Município de Contagem.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", ocorrida em
4/6/2004, foi o projeto encaminhado a este órgão colegiado a fim de
ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre

a matéria, pode receber o título declaratório de utilidade pública
estadual a entidade constituída ou em funcionamento no Estado,
desde que possua personalidade jurídica, que seja comprovado por
autoridade competente, nos termos do parágrafo único do referido
artigo, que está em funcionamento há mais de dois anos e que os
seus Diretores, de reconhecida idoneidade, não são remunerados
pelo exercício de seus cargos.

Tais exigências foram atendidas no caso em análise, não havendo,
portanto, óbice à tramitação do projeto.

E oportuno ressaltar, ainda, que os arts. 7 0 e 36 do estatuto da
entidade, guardando coerência com a natureza de suas atividades,
prevêem, respectivamente, que as atividades dos dirigentes,
conselheiros ou instituidores, bem como as dos sócios, não serão
remuneradas; e, em caso de ser ela dissolvida, o seu patrimônio
remanescente será destinado a outra instituição congênere, registrada
no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.705/2004.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Maria Olívia - Laudelino

Augusto - Ermano Batista - Leonídio Bouças - Doutor Viana.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.706/2004
Comissão de Constituição e Justiça

raT



221
Relatório

A proposição sob comento, do Deputado Zé Maia, tem por objetivo
seja declarada de utilidade pública a entidade denominada Assistência
Social Educacional Asilo Creche Missionária Vitalina Alves Dias, com
sede no Município de Frutal.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", ocorrida em
4/6/2004, foi o projeto encaminhado a este órgão colegiado a fim de
ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno.

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

a matéria, pode receber o título declaratório de utilidade pública
estadual entidade constituída ou em funcionamento no Estado que
possua personalidade jurídica e, segundo comprovação de autoridade
competente, nos termos do parágrafo único do referido artigo, esteja
em funcionamento há mais de dois anos, e seus Diretores, de
reconhecida idoneidade, não sejam remunerados pelo exercício de

caso em análise, não havendo,

arts. 35 e 38 do estatuto da
a natureza do seu trabalho,

s atividades dos dirigentes,
mo as dos sócios, não serão

remuneradas e que, em caso de ser ela dissolvida, o seu patrimônio
remanescente será destinado a outra instituição congênere registrada
no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.70612004.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Laudelino Augusto - Maria Olivia - Doutor Viana.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI P4°

1.709/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

seus cargos.
Tais exigências foram atendidas no

portanto, óbice à tramitação do projeto
E oportuno destacar, ainda, que o

entidade, guardando coerência com
prevêem, respectivamente, que a
conselheiros ou instituidores, bem c
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Relatório

O Governador encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem n°
237/2004, o Projeto de Lei n° 1.709/2004, que autoriza a abertura de
crédito suplementar ao Orçamento Fiscal a favor do Tribunal de
Justiça do Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 5/6/2004, foi o projeto
distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e do art. 204 do
Regimento Interno.

Nos termos do § 2 0 do referido art. 204, foi concedido prazo de 20
dias para apresentação de emendas. No decurso do prazo regimental,
não houve apresentação de emendas.

Em conformidade com o disposto no § 2 0 do ad. 173 do Regimento
Interno, o Projeto de Lei n° 1.615/2004, do Tribunal de Justiça, foi
anexado ao projeto em análise por tratar da mesma matéria, de
competência privativa do Governador do Estado.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$7.370.000,00 para
atender a despesas do Tribunal de Justiça do Estado.

Inicialmente, cabe observar que tal projeto faz-se necessário em
virtude de a Lei n° 15.031, de 20/1/2004 - lei orçamentária para o
corrente exercício - , não prever autorização para o Executivo abrir
crédito suplementar ao orçamento do Tribunal de Justiça.

Conforme dispõe a Lei Federal n° 4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro, os créditos suplementares
destinam-se a reforço de dotação orçamentária insuficientemente
prevista na lei do orçamento, serão autorizados por lei e abertos por
decreto. Além disso, sua abertura depende da existência de recursos
disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição
justificativa.

Conforme discriminado de maneira bastante clara no projeto, o
crédito total a ser autorizado eqüivale a R$ 7.370.000,00 e destina-se
a fazer face às seguintes despesas:

- R$ 4.200.000,00 para obras em comarcas do Estado, oriundos
das seguintes fontes:

- R$ 1 .700.000,00 relativos à anulação parcial da dotação para
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aquisição de equipamentos e material permanente para o Tribunal;
- R$ 2.500.000,00 relativos à alienação de ações da Telemar Norte

Leste, de propriedade do Tribunal.
II - R$ 520.000,00 para treinamento de magistrados, oriundos do

Convênio n° 142/2003, firmado entre o Tribunal e o Banco do Brasil

III - R$ 2.650.000,00 para aquisição de salas do Edifício Mirafiori,
para ampliação da rede física do Tribunal, oriundos do Convênio n°
142/2003, firmado entre o Tribunal e o Banco do Brasil S/A.

O projeto atende, portanto, aos requisitos constitucionais e legais
que disciplinam a matéria e não cria despesas para o Tesouro
Estadual.

Cabe informar que o projeto em epígrafe corrige vício de iniciativa
constante no anexado Projeto de Lei n° 1.615/2004, do Tribunal de
Justiça, visto que a abertura de créditos adicionais é matéria
orçamentária, de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, em
conformidade com o disposto no art. 165 da Constituição da República
e no art. 153 da Constituição do Estado.

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

1.709/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 1° de julho de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Antônio

Carlos Andrada - Doutor Viana.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.715/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o Projeto de Lei n°

1.715/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Coral
Artencanto, com sede no Município de Perdões.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 10/6/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no
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Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1° da Lei n° 12.972, de 1998.

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 22 do seu estatuto prevê que as
atividades da coordenação (administração) serão gratuitas, e o art. 23
determina que, no caso de sua dissolução, seu patrimônio será
destinado a outra entidade com fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.715/2004.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Maria

Olivia - Ermano Batista - Laudelino Augusto - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 47/2003
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria da Deputada Marília Campos, o projeto em epígrafe

altera a Lei Complementar n° 64, de 25/3/2002, de modo a incluir o
companheiro ou a companheira homossexual como dependente do
segurado do IPSEMG.

Cabe a esta Comissão pronunciar-se sobre o mérito da proposição,
nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 1, "e", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de que se cogita altera o art. 4 0 da Lei Complementar n°

64, de 25/3/2002, de modo a incluir o companheiro ou a companheira
homossexual como dependente do segurado do IPSEMO, desde que
comprovada a convivência ou a dependência econômica, por meio da
apresentação, no mínimo, de dois dos seguintes documentos:
declaração de Imposto de Renda do segurado em que conste o
interessado como seu dependente; disposições testamentárias;
declaração especial feita perante Tabelião (escritura pública
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declaratória de dependência econômica); prova de mesmo
domicílio; prova de encargos domésticos evidentes e existência de
sociedade ou comunhão nos atos da vida civil; procuração ou fiança
reciprocamente outorgada; conta bancária conjunta; escritura de
compra e venda de imóvel pelo segurado em nome do dependente;
quaisquer outros documentos que possam levar à convicção do fato a
comprovar.

Pelo prisma jurídico-constitucional, cumpre dizer que a Constituição
da República estabelece, em seu art. 3°, inciso IV, como um dos
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, promover o
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação. Assim, a proposição em
exame objetiva precisamente conferir maior densidade normativa a tal
comando constitucional.

Com efeito, se marido e mulher podem constituir-se como
beneficiários recíprocos do sistema de seguridade social, o mesmo
ocorrendo entre companheiros heterossexuais que formam uma união
estável, por que razão companheiros ou companheiras homossexuais
haveriam de ser excluídos de tal direito? Não há justificativa plausível
a sustentar que a orientação sexual configure fator impeditivo desse
benefício de cunho previdenciário. Um entendimento em contrário só
tem como ancorar-se em argumentos de natureza discriminatória, o
que viola, evidentemente, o referido dispositivo constitucional.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao ensejo do julgamento
da Ação Civil Pública n° 20007100009347-0, intentada pelo Ministério
Público Federal, pronunciou-se no sentido de determinar ao Instituto
Nacional de Seguridade Social que passe a considerar o companheiro
ou a companheira homossexual como dependente preferencial;
determinou ainda à referida instituição que "passe a processar e a
deferir os pedidos de pensão por morte e auxílio-reclusão realizados
por companheiros do mesmo sexo, desde que cumpridos pelos
requerentes, no que couber, os requisitos exigidos dos companheiros
heterossexuais".

Ressalte-se, outrossim, que o Secretário de Previdência Social
expediu a Orientação Normativa n° 2, de 5/9/2002, cujo § 4 0 do art. 24
se acha redigido nos seguintes termos:

"Art. 24 - ....................
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§ 40 - O companheiro ou a companheira homossexual de servidor

ou servidora poderá integrar o rol dos dependentes desde que
comprovada a união estável, concorrendo, para fins de pensão por
morte e de auxílio-reclusão, com os dependentes previstos no inciso
1.

Entendemos que o projeto merece alguns reparos. Assim, julgamos
de boa técnica explicitar, na redação do inciso 1 do art. 4° da Lei
Complementar n° 64, que se pretende alterar, que os companheiros
homossexuais devem figurar na mesma classe de beneficiários dos
companheiros heterossexuais a que se refere o citado inciso. Além
disso, o projeto original exige que seja "comprovada a convivência ou
a dependência econômica". Ocorre que o § 5° da mencionada lei
complementar dispõe que a dependência econômica dos beneficiários
constantes na classe do inciso i é presumida e a dos demais será
comprovada. Assim, exigir a comprovação da dependência econômica
do companheiro homossexual pode conduzir a uma contradição
interna na legislação.

Portanto, não julgamos razoável exigir que a comprovação da
condição de companheiros homossexuais se faça mediante a
apresentação, pelo menos, de dois dos documentos que a proposição
arrola, o que, além de representar um injustificável fechamento do rol
dos documentos probatórios, pode ensejar fraudes. Isso sem falar no
fato de que não haveria uma equiparação entre as exigências
direcionadas aos companheiros heterossexuais e aos homossexuais,
cabendo, uma vez mais, invocar o pronunciamento do STF no sentido
de que tais exigências devem ser as mesmas, no que couber. Além do
mais, a lógica que inspira o projeto em análise é justamente a do
tratamento igualitário, sem diferenciação em virtude de orientação
sexual.

Ademais, para elaboração do presente parecer, consultamos o
IPSEMG quanto à normatização que estabelece os critérios que são
usados para a comprovação da união estável. Entretanto, foi-nos
informado que não há nenhuma instrução normativa interna nem
equivalente que disponha sobre o assunto e que a prática do Instituto
de decidir quanto ao deferimento ou não do benefício se dá em cada
caso que é apresentado, mediante requerimento do interessado.

Outrossim, julgamos necessária a modificação do art. 2 0 do projeto,
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que determina a eficácia retroativa da lei que se pretende editar,
cujos efeitos se dariam a partir de 11/9/2002. Ora, tal modificação
legislativa deve operar efeitos da data de sua publicação até para
evitar a violação de direitos previdenciários já adquiridos pela
legislação em vigor.

Diante dessas considerações, fica claro que a proposta ora em
exame objetiva adequar a legislação previdenciária estadual a
concepções mais progressistas e afinadas com a orientação
interpretativa emanada do órgão de cúpula do Poder Judiciário, razão
pela qual somos por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que
consigna as alterações propostas neste parecer.

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

Complementar n° 47/2003 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
transcrito.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a redação do inciso 1 e do § 4° e acrescenta o § 6 0 ao art. 40

da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, que institui o
Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores
públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O inciso 1 e o § 4 0 do art. 40 da Lei Complementar n° 64, de

25 de março de 2002, passam a vigorar com as seguintes redações, e
fica acrescido ao mesmo artigo o § 60:

"Art. 40 - ............................
- o cônjuge, o companheiro heterossexual, o companheiro

homossexual e o filho não emancipado, menor de 21 anos ou
inválido.".

§ ...Considera-se companheiro heterossexual a pessoa que
mantenha união estável com o segurado, na forma da lei civil.

§6.. Serão exigidos para a comprovação da união entre
homossexuais os mesmos requisitos estabelecidos para a
comprovação da união estável heterossexual, no que couber."

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 Comissões, 29 de junho de 2004.
Paulo Piau, Presidente - Jô Moraes, relatora - Dalmo Ribeiro Silva -

Olinto Godinho - Fábio Avelar.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 55/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem n° 250/2004, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa o projeto de lei em análise, que dá nova
redação ao § 1° do art. 28 da Lei Complementar n°64, de 25/3/2002.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 25/6/2004, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 188, c/c o art.102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe altera a Lei Complementar n° 64, de

25/3/2002, que instituiu o regime próprio de previdência e assistência
social dos servidores públicos do Estado.

O art. 28 da referida lei, com a redação dada pela Lei Complementar
n° 77, de 13/1/2004, estabelece tanto as alíquotas de contribuição dos
servidores ativos, inativos e pensionistas quanto aquelas de
responsabilidade do Estado, denominadas contribuições patronais.

O § 1° do mencionado art. 28 determina que a alíquota de
contribuição patronal será equivalente ao dobro da alíquota de
contribuição dos servidores, que é de 11%. Assim sendo, a
contribuição patronal do Estado relativa a todos os servidores do
Estado é de 22% da remuneração de contribuição.

A alteração a ser introduzida reduz para 11 %, a alíquota patronal
relativa aos servidores cujo ingresso na administração pública
estadual tenha ocorrido até 31/12/2001. O pagamento de benefícios
previdenciários a esses servidores compete ao Estado por meio do
FUNFIP - Fundo Financeiro de Previdência.

A adequação da alíquota patronal faz-se necessária para atender
aos limites de despesa com pessoal previstos naLei de
Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal n° 101, de
4/5/2000.

As alíquotas de contribuição para o FUNPEMG, que o Fundo de
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Previdência do Estado de Minas Gerais, permanecem inalteradas.
Tendo em vista que a redação que se pretende dar ao inciso til do §

1 0 do art. 28 tem o mesmo teor do § 2 0 do art. 30, propomos a
revogação deste último dispositivo.

Outra alteração que deve ser feita na Lei Complementar n° 64, de
2002, diz respeito à remuneração de contribuição dos servidores que
ocupam cargos de provimento em comissão e exercem funções de
confiança.

A Lei Federal n° 10.887, de 18/6/2004, que dispõe sobre a aplicação
de disposições da Emenda Constitucional n° 41, de 19/12/2003, e dá
outras providências, prevê a possibilidade de opção, para o servidor
da União, de inclusão, na base de contribuição, de parcelas
remuneratórias recebidas em decorrência de local de trabalho, do
exercício de cargo em comissão ou de função de confiança. O
servidor avaliará a vantagem da inclusão de tais parcelas em seu caso
pessoal e fará a sua opção.

O servidor que terá seus proventos de aposentadoria calculados
pela média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas
como base para as suas contribuições poderá optar por contribuir
sobre tais parcelas como forma de aumentar a sua média.

Por outro lado, ao servidor que já incorporou à sua remuneração ou
já adquiriu o direito de incorporar parcela relativa ao exercício de
cargo de provimento em comissão ou função de confiança não será
dado o direito de opção, porque esta incorporação irá se refletir nos
proventos da aposentadoria, e a contribuição sobre tais parcelas é
obrigatória.

Por tudo isto, acrescentamos parágrafos ao art. 26 da Lei
Complementar n° 64, de 2002, para disciplinar a questão da incidência
de contribuição previdenciária sobre a remuneração pelo exercício de
cargos em comissão ou função de confiança ou ainda em decorrência
de local de trabalho e, assim, proporcionar ao servidor do Estado a
mesma opção dada ao servidor da União.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei Complementar n° 55/2004 na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO N°1
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Altera a Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, que
institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos
servidores públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O § 1° do art. 28 da Lei Complementar n° 64, de 25 de

março de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 28 - ....................
§ 1°-A alíquota de contribuição patronal será equivalente:

- à alíquota de contribuição prevista no 'caput' deste artigo, em
relação aos segurados de que tratam os incisos 1, II e III do art. 30
desta lei, cujo ingresso na administração pública estadual tenha
ocorrido até 31 de dezembro de 2001;

II - ao dobro da alíquota de contribuição prevista no 'caput' deste
artigo, em relação aos segurados de que tratam os incisos 1, II, III e IV
do art. 30 desta Lei, cujo ingresso na administração pública estadual
tenha ocorrido após 31 de dezembro de 2001, observado o disposto
no ali. 37 desta lei;

III - ao dobro da alíqüota de contribuição prevista no "caput' deste
artigo, em relação ao segurado de que trata o inciso V do art. 30 desta
lei.".

Art. 20 - O ali. 26 da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de
2002, fica acrescido dos seguintes parágrafos:

"Ali. 26-
§ 50 - Mediante opção formal do servidor ocupante de cargo de

provimento efetivo, as parcelas remuneratórias percebidas em
decorrência de local de trabalho, do exercício de cargo de provimento
em comissão ou de função de confiança poderão compor a
remuneração de contribuição a que se refere este artigo e, nesse
caso, serão incluídas para efeito de cálculo do benefício a ser
concedido com fundamento no § 1 0 do ali. 40 da Constituição da
República e no ali. 2° da Emenda Constitucional n° 41, de 19 de
dezembro de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação
estabelecida no § 2 0 do ali. 40 da Constituição da República.

§ 60 - A opção de que trata o § 5 0 não se aplica ao servidor que já
incorporou ou irá incorporar parcela remuneratória, ainda que de
forma proporcional, decorrente do exercício de cargo de provimento

rs



23!
em comissão ou de função gratificada, nos termos da lei, o qual,
nesse caso, contribuirá com base nessas parcelas.

§ 7° - Caso não seja automaticamente descontada da remuneração
do servidor de que trata o § 60 a contribuição previdenciária com base
nas parcelas mencionadas naquele parágrafo, o servidor deverá
informar o fato à respectiva Unidade de Pessoal.

§ 8° - Só fará jus à incorporação aos proventos de parcela
remuneratória decorrente do exercício de cargo de provimento em
comissão ou de função de confiança, ainda que já tenha incorporado
na atividade, o servidor que além de cumprir os requisitos previstos
em lei para essa incorporação, contribuir sobre tais parcelas pelos
períodos de percepção de gratificação previstos no art 7 0 desta lei.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Fica revogado o § 20 do art. 30 da Lei Complementar n° 64,

de 25 de março de 2002.
Sala das Comissões, 1 0 de julho de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonardo

Moreira - Jô Moraes - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 55/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela dá

nova redação ao § 1° do art. 28 da Lei Complementar n° 64, de
25/3/2002.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 25/6/2004, foi o projeto
distribuído, preliminarmente, à Comissão de Constituição e Justiça
que concluiu pela juridicidade, constitucional idade e legalidade da
matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer, nos termos do
art. 188, c/c O art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe altera a Lei Complementar n° 64, de

25/3/2002, que instituiu o regime próprio de previdência e assistência
social dos servidores públicos do Estado.

O art. 28 da referida lei, com a redação dada pela Lei Complementar
n° 77, de 13/1/2004, estabelece as alíquotas de contribuição tanto dos
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servidores ativos, inativos e pensionistas quanto aquelas de
responsabilidade do Estado, denominadas como contribuições
patronais. O § 1° do mencionado art. 28 determina que a alíquota de
contribuição patronal será equivalente ao dobro da alíquota de
contribuição dos servidores, que é de 11%. Assim sendo, a
contribuição patronal do Estado relativa a todos os servidores do
Estado é de 22% da remuneração de contribuição.

A proposição em análise propõe reduzir para 11 v/o a alíquota
patronal relativa aos servidores cujo ingresso na administração pública
estadual tenha ocorrido até 31/12/2001. O pagamento de benefícios
previdenciários a estes servidores compete ao Estado por meio do
Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP. Tal adequação da
alíquota patronal faz-se necessária para atender aos limites de
despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal -
Lei Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000.

Visando aperfeiçoar o projeto, a Comissão que nos antecedeu
apresentou o Substitutivo n° 1, que, além de corrigir erro material na
nova redação do art. 28 da Lei Complementar n° 64, também modifica
o art. 26 da referida lei, que diz respeito à remuneração de
contribuição dos servidores ocupantes de cargos de provimento em
comissão e funções de confiança.

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

Complementar n° 55/2004 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Leonardo

Moreira - Antônio Carlos Andrada - Domingos Sávio.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.144/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela é de autoria do Deputado Zé Maia e tem por
escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Iturama o
imóvel que especifica.

Nos termos regimentais, coube à Comissão de Constituição e
Justiça apreciar preliminarmente a matéria, concluindo por sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade.
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Dando prosseguimento à sua tramitação, compete a este órgão
colegiado apreciá-la quanto à possível repercussão financeira
decorrente de sua aprovação, conforme estatuído no art. 188, c/c o
art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel objeto da proposição compõe-se de terreno urbano

edificado, com área de 2.000m 2, onde atualmente funciona a Escola
Municipal Santa Rosa, cujo papel na rede pública de ensino atende ao
interesse da comunidade.

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 múnus.

Cabe esclarecer que a autorização legislativa constitui exigência
contida na Lei Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e dos
balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,
em especial no § 2° do 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.

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, cessada a causa
que justificou a doação.

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

1.144/2003, no 1° turno.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Maria Olívia -

Laudelino Augusto - Leonidio Bouças.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.304/2003

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
Relatório
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De autoria da Bancada do PMDB, o Projeto de Lei n° 1.304/2003
propõe a criação do Fundo de Desenvolvimento do Artesanato Mineiro
-FUNDAM.

O projeto foi distribuído inicialmente à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma do Substitutivo n° 1, de sua autoria.

A seguir a proposição foi encaminhada a esta Comissão para
receber parecer sobre o mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação
A matéria em análise tem por objeto a criação de um fundo com o

objetivo de oferecer suporte financeiro a programas de fomento e
desenvolvimento de cooperativas e associações de produtores
artesanais localizadas no Estado.

A proposição encontra-se devidamente estruturada, em
conformidade com a Lei Complementar n° 27, de 18/1/93, bem como
com a Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, faltando-lhe apenas a
inclusão, no grupo coordenador, de um representante da Secretaria
de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, conforme
determina o § 1 0 do art. 30 da citada lei complementar.

São inquestionáveis a relevância e a oportunidade do projeto, tendo-
se em vista a importância que as cooperativas e associações de
pequenos produtores representam no contexto da economia de nosso
Estado. Por outro lado, são muitas as dificuldades por elas
encontradas para se estabelecerem e proliferarem no mercado,
principalmente em decorrência das elevadas taxas de juros a que são
submetidas ao buscarem financiamento para sua implantação,
expansão de sua capacidade produtiva ou para o custeio de
programas de capacitação técnica que visem ao seu fortalecimento e
de seus cooperados.

Não obstante, concordamos com o tratamento dado à matéria pela
Comissão de Constituição e Justiça, que apresentou o Substitutivo n°
1.

Entendemos que o objetivo que se almeja com a criação do
FUNDAM, qual seja o fomento, o desenvolvimento e o fortalecimento
das cooperativas e associações de produtores artesanais, será mais
facilmente alcançado alterando-se a legislação que criou o Fundo de
Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas
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Gerais - FUNDESE - Lei n° 11.396, de 1994, de forma a
contem plar, em seu ai. 20, as cooperativas e associações como
potenciais beneficiários de operações de financiamento com seus
recursos. (Grifos nossos.)

Cabe ressaltar que o FUNDESE é um fundo que já se encontra em
pleno funcionamento, com receita prevista para o exercício de 2004
correspondente a Ft$140.279.556,00, ao passo que a criação de um
novo fundo não significaria a garantia de que os recursos necessários
à sua operacionalização seriam arrecadados.

Saliente-se que o citado Substitutivo n° 1 altera exclusivamente a
legislação do FUNDESE, remetendo-se para legislação própria a
conceituação de associações e cooperativas. Cabe informar que o
Projeto de Lei n° 1.201/2003, da Campos, ao qual foi anexado o
Projeto de Lei n° 1.480/2004, do Governador do Estado, que propõe
alterações no Programa Micro Geraes acaba de ser aprovado em 2°
turno nesta Casa. O referido projeto, aprovado na forma do
Substitutivo n° 2, da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, resultado de intensa discussão e consenso entre o
Legislativo, o Executivo e os meios empresariais, inclui
expressamente, nos ad. 17 e 34, as cooperativas e associações de
produtores artesanais, de comerciantes ambulantes e de pequenos
produtores da agricultura familiar ou garimpeiros no Programa Micro
Geraes, doravante denominado Simples Minas, bem com estabelece
os limites e as condições para o enquadramento no programa.

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

1.304103 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Chico Rafael, relator - Laudelino Augusto.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.33312003
Comissão de Administração Pública

Relatório
Por meio da Mensagem n° 140/2003, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n° 1.333/2003,
que institui e estrutura as carreiras do Grupo de Atividades de Gestão,
Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais, dos

rÃ



236
órgãos e das entidades das administrações direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo.

Publicado no Diário do Legislativo" de 31/12/2003 e republicado em
24/3/2004, o projeto foi distribuído às comissões competentes para
receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça opinou pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Cumpre, agora, a esta Comissão, o exame do mérito do projeto,
fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
Atendendo ao disposto no art. 50 da Emenda à Constituição n° 57,

de 15/7/2003, que dispõe sobre o encaminhamento dos projetos de lei
que instituem e estruturam as carreiras dos órgãos e das entidades
das administrações direta e indireta do Poder Executivo, a proposição
em epígrafe institui e estrutura as carreiras pertencentes ao Grupo de
Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-
Institucionais dos órgãos e das entidades das administrações direta,
autárquica e fundacional do Poder Executivo.

A distribuição das carreiras em grupos de atividades é uma das
diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 43.576, de 9/9/2003, para a
elaboração dos planos de carreira, que consistirão,
fundamentalmente, na valorização do servidor e na humanização do
serviço público, na igualdade de oportunidades, no mérito funcional e
na qualificação profissional. A avaliação periódica de desempenho
individual para fins de progressão e promoção na carreira e a
evolução do vencimento de acordo com o grau de responsabilidade e
de complexidade das atribuições do cargo também constituem
fundamentos dos planos de carreira. Outrossim, devem ser
observados o princípio da isonomia e a irredutibilidade dos
vencimentos, nos termos do art. 37, inciso XV, da Constituição da
República.

A proposta de agrupamento das carreiras conforme a área de
atuação visa a obter maiores mobilidades institucional, setorial e
intersetorial dos servidores efetivos na administração pública,
podendo, dessa forma, reduzir a necessidade de se criarem cargos
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para atender às demandas dos órgãos e das entidades,
conseqüentemente evitando o aumento de despesa com pessoal. A
propósito, estão sendo extintos diversos cargos vagos.

Impõe-se observar que as diretrizes estabelecidas para a
elaboração dos planos de carreira constituem um novo paradigma de
gestão da administração pública estadual, conquanto objetivam a
valorização do servidor e maior eficiência na prestação de serviços
públicos.

Ressalte-se que a proposição em exame oferece ao servidor público
ocupante de cargo efetivo o direito de optar por não ser enquadrado
na estrutura das carreiras que se instituem.

A proposição trata ainda da carga horária de trabalho dos servidores
enquadrados nas novas carreiras, sendo-lhes garantida a mesma
jornada. Outrossim, também se define a carga horária dos servidores
que ingressarem nessas carreiras, após a publicação da futura lei.

Em face da necessidade de se aprimorar da proposição,
especialmente no que se refere à solicitação feita pelo Governador do
Estado por meio da Mensagem n° 213/2004, a Comissão de
Constituição e Justiça aprovou o Substitutivo n° 1, que inclui o
Gabinete Militar do Governador entre os órgãos vinculados ao Grupo
de Atividades de que trata a proposição e altera o quantitativo de
cargos de algumas carreiras, bem como a nomenclatura de duas
carreiras com exercício na Secretaria de Estado da Fazenda. O
substitutivo efetua, ainda, mudanças no que se refere a conceitos,
para adequar a proposição à legislação complementar pertinente, e a
supressão de dispositivos que, equivocadamente, se referiam às fases
da carreira. Aspectos de técnica legislativa também foram observados
para o aperfeiçoamento da proposição.

Finalmente, apresentamos, na conclusão, a proposta de emenda de
autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, no que concerne às
atividades de contador, medida que julgamos oportuna e necessária.

Em vista do exposto, apresentamos a seguinte conclusão.
Conclusão

Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.333/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, redigida a seguir.

EMENDA N° 1
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Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - As atribuições cometidas às carreiras de que trata esta lei

as quais demandarem conhecimento técnico-contábil serão
desempenhadas, exclusivamente, por servidor público legalmente
habilitado para o exercício da contabilidade.".

Sala das Comissões, 1° de julho de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau, relator - Leonardo Moreira

- Jô Moraes - Alberto Pinto Coelho - Ermano Batista - Antônio Carlos
Andrada.
PARECER PARA O 1  TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.334/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.334/2003
reestrutura as carreiras de Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental e de Especialista de Controle Interno no
âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.

O projeto foi inicialmente examinado pela 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 matéria foi encaminhada à Comissão de
Administração Pública, que opinou pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
com as Emendas nos 1 a 6, que apresentou.

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

Fundamentação
Encaminhada a esta Casa por meio da Mensagem n° 141/2003, a

proposição em tela reestrutura as carreiras de Especialista em
Políticas Públicas e Gestão Governamental e de Especialista de
Controle Interno no âmbito do Poder Executivo.

O objetivo do projeto, segundo a justificação do Governador do
Estado, é a instituição de planos de carreiras compatíveis com as
diretrizes apontadas pelo atual Governo na implementação do novo
modelo de gestão da administração pública estadual, que tem como
alicerce a valorização do servidor e o aumento da eficiência na
prestação de serviços públicos. Trata-se, segundo o Chefe do Poder
Executivo, de "instrumentalizar o aparelho do Estado mineiro de
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servidores - efetivos - com capacitação e comprometimento
suficientes para instituir núcleo consistente de gestão profissional, tal
como já ocorre no nível federal de administração pública".

A proposição prevê que as carreiras de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental e de Especialista de Controle
Interno (este passará a denominar-se Auditor Interno) serão
compostas de 1.450 e 210 cargos de provimento efetivo,
respectivamente, e serão reestruturadas na forma do Anexo 1 do
referido projeto. Os atuais cargos públicos de provimento efetivo das
carreiras de Especialista em Administração Orçamentária e
Financeira, de Especialista em Gestão Administrativa e de
Administrador Público ficam transformados em 825 cargos de
provimento efetivo integrantes da carreira de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental. Os atuais cargos públicos de
provimento efetivo de Especialista em Controle Interno ficam
transformados no cargo público de provimento efetivo de Auditor
Interno.

O projeto em questão também prevê a criação de 505 cargos de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e de 130
cargos de provimento efetivo de Auditor Interno.

As tabelas de vencimento básico das carreiras, que irão definir as
remunerações dos cargos, deverão ser estabelecidas e aprovadas em
lei, atendidas as diretrizes definidas pela lei de política remuneratória,
observadas as estruturas previstas no Anexo II do referido projeto.

A Comissão de Constituição e Justiça, que nos precedeu na análise
da matéria, apresentou o Substitutivo n° 1, que aprimora a norma
jurídica tanto nos aspectos formais quanto no que diz respeito ao
ajustamento de dispositivos aos preceitos jurídicos do direito
administrativo.

A Comissão de Administração Pública, por sua vez, referendou o
entendimento da comissão anterior e apresentou emendas com vistas
ao aprimoramento da matéria.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, mérito que cabe a esta
Comissão analisar, o projeto em análise não apresenta impacto
negativo sobre as contas públicas do Estado. Relatório sobre a
criação de cargos na administração pública estadual enviado pelo
Executivo a esta Casa demonstra que a criação de 635 cargos
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proposta no projeto será compensada com a extinção de cargos de
outras carreiras da administração. De acordo com os dados do
relatório em questão; o número de cargos a serem extintos na
administração estadual, que consta dos projetos de lei enviados pelo
Governador em tramitação nesta Casa, soma 80.019, e os gastos
correspondentes aos cargos extintos somam R$42.235.189,65. O total
de cargos a serem criados, por sua vez, somam 38.419, com gastos
correspondentes a R$20.287.591,81. O saldo a favor do Estado soma
41.600 cargos, o que corresponde a R$21.047.597,84.

Dessa forma, a compensação proposta pelo Executivo atende ao
disposto no art. 16 da Lei Complementar n° 101, de 2000, Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF -, que exige que a criação, a expansão
ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento
da despesa serão acompanhados de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro nas contas públicas do Estado.

Cabe ressaltar que o plano de carreira em questão está em
consonância com o disposto no art. 18, § 1°, da Lei n° 14.684, de
2003, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária Anual para o exercício de 2004, em observância ao
disposto na LAF, que exige a adequação da despesa criada com a Lei
Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a
Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Esta Comissão entende que o aumento da eficiência dos quadros de
controle e gestão da administração pública estadual, proposta pelo
Executivo no projeto em questão, certamente reverterá, em médio
prazo, em benefícios para o Estado, razão pela qual somos favoráveis
à proposta.

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

1334/2003 no V turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas n os 1 a 6, da Comissão de
Administração Pública.

Sala das Comissões, 1° de julho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator -

Doutor Viana - Leonardo Moreira - Domingos Sávio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.350/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.350/2004
cria a Ouvidoria-Geral do Estado e dá outras providências.

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
com as Emendas n os 1 a 5, que apresentou. Em seguida, a Comissão
de Administração Pública opinou pela aprovação da proposição com
as Emendas n

o
s 1 a S. A requerimento do Deputado Durval Angelo, o

projeto foi distribuído à Comissão de Direitos Humanos, que perdeu o
prazo para emitir seu parecer.

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

Fundamentação
A proposição em exame objetiva criar a Ouvidoria-Geral do Estado -

OGE - como órgão autônomo auxiliar do Poder Executivo na
fiscalização e aperfeiçoamento de serviços e atividades. A Ouvidoria-
Geral caberá examinar manifestações referentes a procedimentos e
ações de agentes, órgãos e entidades da administração pública direta
e indireta do Poder Executivo Estadual, bem como dos
concessionários e permissionários de serviços públicos estaduais.
Além disso, a Ouvidoria deverá atuar preventivamente, propondo a
adoção de medidas para a prevenção e a correção de falhas e
omissões na prestação do serviço público, divulgar regularmente os
níveis de satisfação dos cidadãos com os serviços prestados e
contribuir para a disseminação de formas de participação popular no
acompanhamento e fiscalização da ação governamental, entre outros.
Para garantir a efetividade de suas ações, os órgãos e entidades da
administração pública estadual fornecerão à Ouvidoria, quando
requisitados, informações e documentos necessários a suas
atividades, sob pena de responsabilidade, cabendo inclusive a
aplicação de multa ao dirigente de órgão ou entidade que não atender
aos prazos estipulados.

Pelo projeto, sua estrutura orgânica é composta por cinco
Ouvidorias especializadas: Ouvidoria de Polícia e do Sistema
Penitenciário, Ouvidoria Educacional, Ouvidoria de Saúde, Ouvidoria
Ambiental e Ouvidoria de Fazenda, Patrimônio e Licitações Públicas.
A OGE será dirigida por um Ouvidor-Geral, auxiliado por um Ouvidor-
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Geral Adjunto, contando ainda com cinco Ouvidores das Ouvidorias
especializadas.

De acordo com a mensagem do Governador do Estado, a medida
implementa o princípio da transparência e da responsabilização do
servidor público, em consonância com ações correlatas às normas já
editadas, no mês de dezembro último, a respeito da ética no serviço
público. A mensagem ressalta que a matéria foi objeto de debates
com a sociedade civil mineira, originando-se dessa consulta pública
diversas sugestões contempladas no projeto.

A proposição cuida, ainda, dos aspectos financeiro-orçamentários. O
art. 25 estabelece que os recursos orçamentários, financeiros e
patrimoniais da Ouvidoria de Polícia serão identificados pelas
Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de Fazenda e
transferidos para a Ouvidoria-Geral do Estado. As despesas
decorrentes da execução da futura lei correrão à conta de dotações
orçamentárias a serem consignadas no orçamento do Estado,
conforme o disposto no art. 26. Para a instalação e manutenção da
Ouvidoria-Geral do Estado durante o exercício de 2004, será aberto
crédito suplementar pelo Poder Executivo, em decorrência de
anulação de créditos, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo.

Segundo o relatório enviado pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - SEPLAG -, citado pela Comissão de
Constituição e Justiça, a criação dos cargos que comporão a
Ouvidoria acarretará um aumento mensal de despesa da ordem de
R$1104.391,99 para os cofres estaduais. O impacto financeiro anual
será de R$1.413.606,73.

Por acarretar o projeto aumento de despesa com pessoal, há que
atender às condições impostas pela Constituição e pela Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF. O art. 169, 1°, da Constituição da
República determina que a concessão de qualquer vantagem ou
aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos ou funções
ou a alteração da estrutura de carreiras de qualquer órgão ou entidade
da administração direta ou indireta só poderão ser feitas se houver
prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de
despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e se houver
autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A Lei n° 14.684, de 30/7/2003, que estabelece diretrizes para o
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orçamento de 2004, em seu art. 18, dispõe sobre a elaboração das
propostas orçamentárias dos Poderes Legislativo, Judiciário e
Executivo, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, referente às
despesas com pessoal e encargos sociais. O § 1° do referido artigo
determina que:

" 1 - A política remuneratória dos servidores públicos, na forma da
lei, dar-se-á com base em reajustes gerais e/ou em aprovação de
tabelas salariais dos planos de carreira específicos, incluindo
adicionais de desempenho, mediante alocação de recursos
decorrentes de percentual da variação nominal semestral do valor
líquido arrecadado do ICMS, deduzido o crescimento vegetativo da
folha salarial e observadas as disposições da Lei Complementar
Federal n° 101, de 4 de maio de 2000".

O art. 16 da LRF exige que a criação de ação governamental que
acarrete aumento de despesa seja acompanhada de estimativa do
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em
vigor e nos dois subseqüentes, bem como de declaração do
ordenador da despesa de que o aumento tem adequação à lei
orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a
lei de diretrizes orçamentárias. O artigo seguinte determina que os
atos que criarem ou aumentarem despesa obrigatória de caráter
continuado, como é o caso da despesa a ser gerada pelo projeto,
deverão ser instruídos com a estimativa anteriormente referida e
demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. De acordo com o
art. 15 da citada lei, serão consideradas não autorizadas, irregulares e
lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou a assunção de
obrigação que não atendam a essas exigências.

Quanto às limitações impostas pela LRF às despesas de pessoal,
saliente-se que estas não podem exceder a 49% da Receita Corrente
Líquida - RCL - por parte do Poder Executivo Estadual. Já o art. 21 da
referida lei, em seu inciso 1, estabelece ser nulo de pleno direito o ato
que provoque aumento dessa despesa, não atenda às exigências
contidas nos arts. 16 e 17 e ao disposto no inciso XIII do art. 37 e no §
1° do art. 169 da Constituição da República e exceda o limite legal de
comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

Cumpre informar que, conforme a Instrução n° 512001, do Tribunal
de Contas do Estado, os gastos com inativos devem ser excluídos
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dessa categoria de despesas. No período de maio de 2003 a abril
de 2004, o referido percentual foi de 30,62%, estando, portanto,
dentro dos limites previstos na LRF. No entanto, caso sejam incluídos
os gastos com inativos, o percentual passa a ser de 55,33%.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou cinco emendas ao
projeto. A primeira delas procura corrigir duas impropriedades
incorridas pelo projeto, uma ao atribuir tanto ao Governador do Estado
quanto ao Ouvidor-Geral a indicação do Ouvidor de Polícia e do
Sistema Penitenciário, e outra ao não revelar a quem caberá a
nomeação dos Ouvidores das áreas especializadas. A fim de sanar
questões de técnica legislativa, a Comissão apresentou a Emenda n°
2. A Emenda n° 3 tem como objetivo reservar um percentual mínimo
de 30% de cargos em comissão de recrutamento limitado na
Ouvidoria-Geral. A Emenda n° 4 visa suprir uma lacuna do projeto,
determinando que o ônus do pagamento dos servidores efetivos
cedidos pela Polícia Civil, pela Militar e pelo Corpo de Bombeiros
Militar caberá ao órgão de origem do servidor. Com o objetivo de
revogar a Lei n° 13.214, de 13/5/99, que instituía a Ouvidoria
Ambiental, foi apresentada a Emenda n° S. Cumpre alertar que a
referida lei já foi revogada pelo art. 60 da Lei Delegada n° 62, de
29/1/2003. Por esse motivo, somos levados a rejeitar a Emenda n°5.

Com o intuito de aperfeiçoá-lo, apresentamos emendas ao projeto.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.350/2004 no 1 0 turno, com as Emendas n os 1 a 4, da Comissão de
Constituição e Justiça, e as Emendas n

o
s 6 e 7, a seguir

apresentadas; e pela rejeição da Emenda n° 5.
EMENDA N°6

Dê-se ao inciso 1 do art. loa seguinte redação:
"Art. 10- .................

- ouvir de qualquer pessoa, diretamente ou por intermédio dos
órgãos de apoio e defesa dos direitos do cidadão, inclusive de policial
civil ou militar, bombeiro militar ou outro servidor público, reclamação
contra irregularidade ou abuso de autoridade praticados por superior
ou agente policial, civil ou militar, penitenciário ou bombeiro militar;".

EMENDA N° 7
Suprimam-se as alíneas "a", "b" e "c" do inciso IX e as alíneas "a" e
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"b" do inciso X do art. 50

Sala das Comissões, l' de julho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator -

Leonardo Moreira - Doutor Viana - Domingos Sávio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.501/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Dinis Pinheiro, tem por escopo
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Baldim o imóvel
que especifica.

Nos termos regimentais, coube à Comissão de Constituição e
Justiça apreciar preliminarmente a matéria e, na oportunidade,
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
apresentando o Substitutivo n° 1.

Dando prosseguimento à sua tramitação, compete a este Órgão
colegiado apreciá-la quanto à possível repercussão financeira
decorrente de sua aprovação, conforme estatuído no art. 188, c/c O

art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.
Fundamentação

O imóvel de que trata a proposição constitui-se de terreno com área
de 520,00m2, situado no Município de Baldim, doado ao Estado em
1965, para que no local se construísse um posto de saúde, o que de
fato ocorreu. Com a implantação do Sistema Unico de Saúde - SUS -,
o referido posto foi desativado.

A autorização legislativa constitui exigência contida na Lei Federal n°
4.320, de 1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2 0 do
art. 105, que prevê a necessidade do referido instrumento para a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do
Estado.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário e não acarretar repercussão na lei
orçamentária.

Ademais, ouvida a Secretaria de Planejamento e Gestão sobre a
matéria, manifestou-se esse órgão favorável à doação, nos termos da
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Nota Técnica n° 33/2004, pois o Poder Executivo não tem interesse
na utilização do imóvel; e a Câmara Municipal, órgão a que é
destinado, já se serve dele há mais de cinco anos.

Por fim, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o
Substitutivo n° 1 com a finalidade de adequar o texto da proposição à
técnica legislativa.

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

1.501/2004, no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, oferecido pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Doutor Viana

- Maria Olivia - Laudelino Augusto - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.517/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.517/2004
visa a alterar o art. 3° da Lei Delegada n° 63, de 29/1/2003, que
dispõe sobre a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 8/4/2004, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer, nos termos do art. 188, do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos de
juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria, consoante
prevê o art. 102, III, "a", do citado Regimento.

Fundamentação
O projeto sob comento versa sobre dois pontos básicos: a alteração

da denominação de órgãos da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão e a criação de cargos de provimento em comissão na
estrutura da citada Secretaria.

No primeiro caso, pretende-se modificar a nomenclatura da
Superintendência Central de Recursos Logísticos e Tecnológicos e da
Superintendência Central de Administração e Pagamento de Pessoal
para Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio e
Superintendência Central de Governança Eletrônica, respectivamente.
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No segundo caso, prevê-se a criação de um cargo de Diretor II,

código MG-05, um cargo de Assessor-Chefe, código MG-24, um cargo
de Coordenador-Geral do Sistema Integrado de Administração de
Pessoal - SISAP -, código MG-100, e um cargo de Coordenador-Geral
do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços -
SIAD -, código MG-1 01, os quais deverão integrar o Quadro Especial
constante do Anexo da Lei Delegada n° 108, de 2003. Os cargos de
Coordenador-Geral ora criados, bem como o cargo de Coordenador-
Geral do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAR -,
integrarão o Grupo de Direção Superior de que trata o Decreto n°
37.711, de 1995. Atualmente, o cargo de Coordenador-Geral do SIAF
está inserido no Grupo de Coordenação, conforme se depreende do
anexo do referido decreto.

O projeto deve ser analisado à luz dos princípios constitucionais
referentes à iniciativa para a deflagração do processo legislativo e das
normas de direito financeiro e orçamentário atinentes aos gastos
públicos.

Inicialmente, gostaríamos de assinalar que a Carta mineira
assegura, privativamente, ao Governador do Estado a prerrogativa de
apresentar projetos de lei que criem cargos na administração direta do
Poder Executivo e que disponham sobre a estrutura organizacional de
Secretaria de Estado, o que abrange a criação ou extinção de órgãos -
aí compreendida a modificação de denominação - e a definição de
competências. E o que determina o art. 66, III, "b" e "e", da
mencionada Carta política. As regras de iniciativa reservada previstas
no ordenamento constitucional vigente configuram projeção específica
do princípio da separação dos Poderes, conforme entendimento
pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Apenas o
Chefe do Executivo desfruta de discricionariedade política para
modificar, por meio de lei, a estrutura organizacional da administração
centralizada, o que afasta a possibilidade da disciplina jurídica da
matéria por iniciativa de outras autoridades públicas.

No tocante à alteração de lei delegada por meio de lei ordinária
superveniente, cumpre ressaltar que ambas as espécies legislativas
enquadram-se no mesmo nível hierárquico, razão pela qual é
juridicamente possível a modificação da norma vigente sem ofensa ao
princípio da hierarquia das normas, de longa tradição no direito
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brasileiro. Igualmente, é lícita a alteração de preceitos de lei
ordinária por lei delegada posterior, que poderá também revogá-la
totalmente.

Quanto às questões de natureza financeira, cumpre ressaltar que a
instituição de planos de carreira e a reestruturação orgânica dos
Poderes do Estado têm previsão expressa no art. 18 da Lei n° 14.684,
de 2003, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária para 2004. Ainda no contexto da Reforma Administrativa
que vem sendo implementada no Poder Executivo, tramitam nesta
Casa vários projetos de lei dispondo sobre as carreiras na
administração direta, autárquica e fundacional. Segundo informações
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG -, do
total de cargos de provimento efetivo a serem criados e extintos,
existirá um saldo de extinção correspondente a 41.979, o que
implicará uma economia equivalente a R$21.597.097,84.

Por meio da Mensagem n° 234/2004, encaminhada a esta Casa, o
Governador do Estado apresenta três emendas ao projeto, as quais
ampliam consideravelmente o objeto da proposição original. A
Emenda n° 1 altera a ementa do projeto, de modo a adaptá-la à nova
sistemática proposta. A Emenda n° 2 eleva o quantitativo de cargos de
provimento em comissão, uma vez que propõe a criação de quatro
cargos de Diretor de Projeto, código MG-05; um cargo de Assessor-
Chefe, código MG-09; um cargo de Assessor-Chefe, código MG-24;
um cargo de Coordenador-Geral do SIGPLAN; oito cargos de
Assessor 1, código AS-01; e onze cargos de Assessor II, código MG-
12, o que perfaz um total de trinta cargos comissionados.

A Emenda n° 3, por sua vez, introduz cinco artigos ao texto do
projeto. Assim, propõe-se a criação da Superintendência de Pesquisa
e Desenvolvimento na estrutura orgânica da Auditoria-Geral do
Estado; a transformação de um cargo de Corregedor, código MG-08,
em um cargo de Diretor III, código MG-04, de recrutamento amplo, e a
transformação de três cargos de Corregedor Assistente, código MG-
14, em três cargos de Diretor II, código MG-05, de recrutamento
limitado, mantida a mesma remuneração.

Além disso, propõe-se a criação de seis Funções Gratificadas de
Gerente de Area, com valor correspondente a 50% da remuneração
do cargo de Diretor 1, destinadas a servidores designados para a
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função de Presidente de Comissão processante e sindicante na
Superintendência Central de Correição Administrativa.

A unidade administrativa Auditoria, que integra a estrutura orgânica
da autarquia Imprensa Oficial do Estado, passa a denominar-se
Auditoria Seccional.

Finalmente, o inciso III do art. 10 da Lei Delegada n° 108, de 2003,
fica acrescido de duas Funções Gratificadas de Coordenador.

Segundo o Relatório de Repercussão Financeira elaborado pela
SEPLAG, que ora anexamos ao processo, o total da despesa anual
decorrente da criação desses cargos e funções gratificadas é da
ordem de R$789.491,42. O relatório em questão, que é uma
estimativa do impacto orçamentário-financeiro da proposição, atende
à exigência do art. 16, 1, da Lei Complementar Federal n° 101, de
2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e
dá outras providências. Conseqüentemente, inexistem óbices de
natureza jurídico-constitucional à tramitação do projeto.

Não obstante o juízo favorável de admissibilidade da proposição,
esta apresenta vários equívocos e incoerências de redação legislativa,
a começar pela ementa, cujo enunciado é incompatível com a parte
dispositiva do projeto, por fazer referência a lei delegada distinta da
que é objeto de alteração. Além disso, a forma pela qual se propõe a
modificação dos preceitos da Lei Delegada n° 63 não se coaduna com
as regras da técnica legislativa, pois tanto a ementa quanto o art. 1°
do projeto sugerem uma mudança substancial do art. 3° da Lei
Delegada n° 63, quando, na verdade, apenas as alíneas "a" e "c" do
inciso VIII do citado artigo é que estão sendo alteradas.

Quanto ao segundo aspecto do projeto, não é feita alusão explícita à
natureza dos cargos a serem criados, embora se presuma tratar-se de
cargos de provimento em comissão em virtude da suainclusão no
Quadro Especial previsto no anexo da Lei Delegada n° 108, o qual
contém o conjunto de cargos comissionados da administração direta
do Poder Executivo. Ora, a lei instituidora do cargo deve indicar, de
forma precisa e direta, a natureza daquele, para fins de clareza do
texto legal e para facilitar a interpretação da norma jurídica. Ademais,
a proposição não faz a indicação correta das unidades
administrativas, pois limita-se a mencionar as siglas para a
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identificação de certas repartições. Todavia, o texto da lei deve
conter, por extenso, a denominação dos órgãos e das unidades
administrativas, a qual deve ser acompanhada da respectiva sigla. Ao
ensejo, é oportuno lembrar que a interpretação das normas
administrativas não é tarefa exclusiva dos agentes do poder público,
de modo que o cidadão também participa desse processo de
compreensão das leis, que consiste na descoberta do sentido e do
alcance de tais normas. Por isso, a lei deve conter comandos claros,
precisos e objetivos, que possibilitem a assimilação fácil do texto não
só pelas autoridades públicas, mas também pelos administrados.

Para corrigir tais equívocos, propomos o Substitutivo n° 1, que
incorpora as emendas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo,
oportunidade em que as adaptamos aos padrões da técnica
legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.517/2004
na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera as alíneas "a" e "c" do inciso VIII do art. 30 da Lei Delegada n°

63, acrescenta inciso ao art. 10 da Lei Delega-da n°92, ambas de 29
de janeiro de 2003, que dispõem, respectivamente, sobre a estrutura
orgânica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e o
Sistema Estadual de Auditoria Interna, reestrutura a Auditoria-Geral do
Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As alíneas "a" e "c" do inciso VIII do art. art. 3 0 da Lei

Delegada n° 63, de 29 de janeiro de 2003, passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 30 - ...........................................
VIII - .................................................
a) Superintendência de Recursos Logísticos e Patrimônio;
c) Superintendência Central de Governança Eletrônica;".
Art. 20 - Ficam criados um cargo de Diretor II, código MG-05; quatro

cargos de Diretor de Projeto, código MG-88; um cargo de Assessor-
Chefe, código MG-09; dois cargos de Assessor-Chefe, código MG-24;
onze cargos de Assessor II, código MG-12; oito cargos de Assessor 1,
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código AS-ai; um cargo de Coordenador-Gera! do Sistema
Integrado de Administração de Pessoal - SISAP -, código MG-100; um
cargo de Coordenador-Gera! do Sistema Integrado de Administração
de Materiais e Serviços - SIAD -, código MG-101; e um cargo de
Coordenador-Geral do Sistema de Informações Gerenciais de
Planejamento - SIGPLAN -, código MG-102, de provimento em
comissão, que passam a integrar o Quadro Especial constante no
anexo da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de 2003.

§ 1° - A identificação dos cargos a que se refere o "caput" e a forma
de recrutamento serão estabelecidas em decreto.

§ 2° - Ficam incluídos no Grupo de Direção Superior de que trata o
Decreto n° 37.711, de 29 de dezembro de 1995, os cargos de
Coordenador-Geral criados no "caput" deste artigo e o de
Coordenador-Geral do Sistema Integrado de Administração Financeira
- SIAFI.

§ 30 - Os cargos de Coordenador-Geral criados no "caput" deste
artigo terão a mesma remuneração do cargo de Coordenador-Geral
do SIAF.

Art. 30 - O art. 10 da Lei Delegada n° 92, de 29 de janeiro de 2003,
fica acrescido do seguinte inciso VII, passando o § 10 a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 10-
VII - Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento.
§ 1° - As competências e a descrição das unidades previstas neste

artigo, assim como a denominação, descrição e competênciasdas
unidades de estrutura complementar, inferiores ao nível de
Superintendência, serão estabelecidas ou alteradas em decreto.".

Art. 40 - Ficam transformados, no quadro especial constante no
anexo da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de 2003, os seguintes
cargos de provimento em comissão:

- um cargo de Corregedor, código MG-08, em um cargo de Diretor
III, código MG-04, de recrutamento amplo, mantida a mesma
remuneração.

- três cargos de Corregedor Assistente, código MG-14, em três
cargos de Diretor li, código MG-05, de recrutamento limitado, mantida
a mesma remuneração.

Parágrafo único - A identificação e a lotação dos cargos criados
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neste artigo serão estabelecidas em decreto.
Art. 5°- Os incisos 1 e III do art. 10 da Lei Delegada n° 108, de 29 de

janeiro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o
artigo acrescido do seguinte § 70:

"Art. 10- ..............................................
- 20 (vinte) Funções Gratificadas de Gerente de Área, com valor

correspondente a 50% da remuneração do cargo de Diretor 1,
destinadas à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

III - 152 (cento e cinqüenta e duas) Funções Gratificadas de
Coordenador de Atividade Central, com valor correspondente a 70%
da remuneração do cargo de Diretor 1, destinadas às Secretarias
integrantes do Sistema Central;

§ 7° - Das Funções Gratificadas a que se refere o inciso 1, seis
destinar-se-ão a servidores designados para a função de Presidente
de Comissão processante e sindicante na Superintendência Central
de Correição Administrativa.".

Art. 60 - O inciso ll.d do art. 50 da Lei n° 11.050, de 19 de janeiro de
1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 50 - .........................................
ll.d) Auditoria Seccional
Parágrafo único - O cargo de Auditor-Chefe, do Quadro Especial da

Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - IO-MG -' constante do
Anexo III da lei a que se refere o "caput" deste artigo, passa a
denominar-se Auditor Seccional, mantidas as mesmas codificação e
remuneração.".

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

Olívia - Leonídio Bouças - Laudelino Augusto - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.517/2004

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.517/2004
•visa a alterar o art. 3° da Lei Delegada n° 63, de 29/1/2003, que
dispõe sobre a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 8/4/2004, a proposição
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recebeu, preliminarmente, em exame da Comissão de Constituição
e Justiça, parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
na forma do Substitutivo n°1.

Vem agora a matéria a esta Comissão para análise dos aspectos
relativos ao seu mérito, consoante prevê o art. 188 c/c o art.102, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em epígrafe versa sobre a alteração da denominação de

órgãos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a criação
de cargos de provimento em comissão na estrutura da mencionada
Secretaria.

Primeiramente, alteram-se os nomes da Superintendência Central
de Recursos Logísticos e Tecnológicos e da Superintendência Central
de Administração e Pagamento de Pessoal para Superintendência
Central de Recursos Logísticos e Patrimônio e Superintendência
Central de Governança Eletrônica, respectivamente.

Além disso, está prevista a criação de um cargo de Diretor II, código
MG-05, um cargo de Assessor-Chefe, um cargo de Coordenador-
Geral do Sistema Integrado de Administração de Pessoal - SISAP - e
um cargo de Coordenador-Geral do Sistema Integrado de
Administração de Materiais e Serviços - SIAD -, os quais deverão
integrar o Quadro Especial constante no Anexo da Lei Delegada n°
108, de 2003. Os cargos de Coordenador-Geral ora criados, bem
como o cargo de Coordenador-Geral do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI -, integrarão o Grupo de Direção
Superior de que trata o Decreto n° 37.711, de 1995. Atualmente, o
cargo de Coordenador-Geral do SIAF está inserido no Grupo de
Coordenação, conforme se depreende do anexo do referido decreto.

O Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 234/2004
encaminhada a esta Casa, apresentou três emendas ao projeto, que
ampliam consideravelmente o objeto da proposição original. A
Emenda n° 1 alterou a ementa do projeto, de modo a adaptá-la à nova
sistemática proposta. A Emenda n° 2 elevou o quantitativo de cargos
de provimento em comissão, já que propôs a criação de quatro cargos
de Diretor de Projeto, um cargo de Assessor Chefe, um cargo de
Coordenador-Geral do SIGPLAN, oito cargos de Assessor 1 e 11
cargos de Assessor II, o que perfaz um total de 25 cargos
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comissionados. A Emenda n° 3 introduziu cinco artigos no texto do
projeto, propondo a criação da Superintendência de Pesquisa e
Desenvolvimento na estrutura orgânica da Auditoria-Geral do Estado;
a transformação de um cargo de Corregedor em um cargo de Diretor
III, de recrutamento amplo, e a transformação de três cargos de
Corregedor Assistente em três cargos de Diretor II, de recrutamento
limitado, mantida a mesma remuneração.

Além disso, o projeto propõe a criação de seis funções gratificadas
de Gerente de Area, com valor correspondente a 50% da
remuneração do cargo de Diretor 1, destinadas a servidores
designados para a função de Presidente de Comissão Processante e
Sindicante na Superintendência Central de Correição Administrativa. A
unidade administrativa Auditoria, que integra a estrutura orgânica da
autarquia Imprensa Oficial do Estado, passa a denominar-se Auditoria
Seccional. Finalmente, o inciso III do art. 10 da Lei Delegada n° 108,
de 2003, fica acrescido de duas funções gratificadas de Coordenador.

Alguns problemas concernentes à técnica legislativa foram
encontrados na proposição, o que foi corrigido por meio do
Substitutivo n°1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.517/2004 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 1° de julho de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Jô

Moraes - Alberto Pinto Coelho - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.517/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
objetiva alterar o art. 30 da Lei Delegada n° 63, de 29/1/2003, que
dispõe sobre a estrutura orgânica da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão e dá outras providências.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.
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foi o projeto encaminhado à Comissão de
que opinou por sua aprovação na forma do

esta Comissão emitir o seu parecer, nos termos do
• 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento trata de duas questões básicas: a

alteração de denominação de órgãos da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão e a criação de cargos em provimento em
comissão na estrutura da mencionada Secretaria.

Na primeira hipótese, objetiva-se alterar a denominação da
Superintendência Central de Recursos Logísticos e Tecnológicos e da
Superintendência Central de Administração e Pagamento de Pessoal
para Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio e
Superintendência Central de Governança Eletrônica, respectivamente.

Na segunda hipótese, cria-se um cargo de Diretor II, código MG-05,
um cargo de Assessor-Chefe, código MG-34, um cargo de
Coordenador-Geral do Sistema Integrado de Administração de
Pessoal - SISAP - código MG-100 e um cargo de Coordenador-Geral
do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAP
- código MG-101, os quais deverão integrar o Quadro Especial
constante no anexo da Lei Delegada n° 108, de 2003.

A Comissão de Constituição e Justiça, após criteriosa análise da
proposição em apreço, afirma que ela apresenta vários equívocos e
incoerências de redação legislativa. Além disso, nela não é feita
alusão explicita à natureza dos cargos a serem criados, contrariando
dispositivo que reza que a lei instituidora do cargo deve indicar, de
forma precisa e direta, a natureza dele para fins de clareza do texto
legal e para facilitar a interpretação da norma jurídica. Objetivando
corrigir essas impropriedades e incorporar as emendas apresentadas
pelo Chefe do Poder Executivo, essa Comissão apresentou o
Substitutivo n° 1.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, temos que
informar que a instituição de planos de carreira e a reestruturação
orgânica dos Poderes do Estado tem previsão expressa no art. 18 da
Lei n° 13.684, de 2003, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária para 2004.

Em seguida,
Administração,
Substitutivo n° 1.

Cabe agora a
art. 188, c/c o art
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Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.517/2004, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 1 0 de julho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Leonardo

Moreira - Antônio Carlos Andrada - Domingos Sávio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.573/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a restrição à entrada de consumidores em
estabelecimentos comerciais.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte exarou sua opinião pela aprovação da proposição, na
forma desse substitutivo.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos
lindes de sua competência.

Fundamentação
A proposição em análise, na sua forma original, estatui ser direito do

consumidor adentrar qualquer estabelecimento que ofereça produtos
e serviços, sendo lícito estabelecerem-se critérios de entrada, não
ofensivos à honra e afixados em local visível. Veda condicionar a
entrada à exibição de objetos de uso pessoal, podendo exigir que
esses sejam deixados em guarda-volumes, por conta e risco do
estabelecimento, os quais seriam obrigatórios em agências e postos
bancários. A proposição faz referência ao Código de Defesa do
Consumidor no que diz respeito às penalidades pelo descumprimento
da futura lei.

Alega o autor que a porta giratória com detector de metais das
instituições bancárias e financeiras pode ferir direitos dos cidadãos,
obrigados a exibir objetos pessoais em público, causando
constrangimento. A solução conciliatória é a instalação de guarda-
volumes, onde o usuário pode deixar seus pertences. Ficam
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preservados a segurança da agência e o direito dos usuários.
Como outros estabelecimentos podem fazer uso de portas eletrônicas,
a opção foi dispor genericamente sobre o direito do consumidor de
adentrar os estabelecimentos comerciais e criar um dispositivo
específico para Bancos.

Segundo a Comissão de Constituição e Justiça, o projeto fere o
princípio da razoabilidade inscrito no art.13 da Constituição mineira,
ao estabelecer critérios genéricos para acesso a estabelecimentos,
podendo dar margem a abusos, por parte dos fornecedores. O Código
de Proteção e Defesa do Consumidor já assegura o atendimento e o
respeito aos consumidores e a harmonia nas relações de consumo.
Esses critérios de acesso devem seguir os usos e costumes e a
natureza da atividade comercial. Essa comissão entendeu pertinente
somente a instalação de guarda-volumes nos Bancos. Concluiu pela
juridicidade, constitucional idade e legalidade do projeto, com o
Substitutivo n° 1, que apresentou cujo teor se limita a esse
entendimento.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela
aprovação da matéria na forma desse substitutivo, argumentando que
ele compatibiliza os dois interesses: segurança com respeito aos
consumidores.

Ao passar pela porta giratória, o consumidor deve pôr em um
compartimento os pertences metálicos que possam acionar o alarme.
A FEBRABAN (site: www.febraban.com.br) relaciona chaveiro, celular,
relógio. Como geralmente são objetos de uso comum ou universal,
não vislumbramos invasão de privacidade ou constrangimento nessa
operação. Isso não revelará demonstração pública da intimidade ou
gosto pessoal. O travamento é acionado por sensores eletrônicos.
Assim, esse procedimento não pode ser considerado um ato de
desconfiança ou constrangimento. Ademais, já está incorporado nos
nossos usos e costumes, sendo a questão tratada com naturalidade.
Após atravessar a porta, o cliente retirará os objetos e adentrará a
agência. Trata-se de uma operação simples, em que não constatamos
nenhum problema.

Se o cliente possui um objeto metálico especial que lhe cause
constrangimento ao expô-lo ao público, basta não levá-lo à agência.
Trata-se de uma exceção, e não podemos editar uma lei para elas. A
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lei deve dispor sobre normas gerais de conduta da sociedade, e
não sobre casos isolados.

No Estado há milhares de agências e postos de serviço; o custo de
instalação de guarda-volumes em todos seria muito elevado, e não se
justificaria para os casos isolados de objetos específicos.

Isso prejudicaria a sociedade como um todo, visto que esse custo
seria repassado a todos sob a forma de aumento de tarifas.

Segundo a FEBRABAN, os Bancos instalam as portas de segurança
com detectores de metal para beneficiar clientes e funcionários,
garantindo a sua segurança, nunca para criar obstáculos ou
constrangimentos. Esses equipamentos são utilizados em quase
todos os países, também em aeroportos, empresas, edifícios
governamentais e em instalações de segurança, para impedir o
acesso de pessoas armadas. O investimento dos Bancos vem sendo
cada vez maior no treinamento de funcionários, para garantir um
atendimento rápido e cortês. Os resultados são reconhecidos por
especialistas de segurança e lideranças sindicais. No Estado de São
Paulo houve uma redução de 37% no número de assaltos a agências
e postos em 1999.

Temos que simplificar os procedimentos, e não complicar.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n°
1.573/2004.

Sala das Comissões, 1 0 de julho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Domingos Sávio, relator - Doutor Viana

- Leonardo Moreira - Antônio Carlos Andrada.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.614/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Governador do Estado envia a esta Casa, por meio da Mensagem
n° 209/2004, o projeto de lei em exame, que visa autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Padre Paraíso o imóvel que
especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não vislumbrou óbice à sua tramitação,
vem ela agora a este órgão colegiado para ser apreciada sob a ótica
da fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 188, c/c o
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art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Padre Paraíso o imóvel constituído pelo terreno com
área de 2.880,00m2, situado no Bairro Bom Jesus, naquele município.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio
jurídico em causa, o donatário está destinando o imóvel à construção
de um centro cultural e educacional com finalidades sociais.

A autorização legislativa decorre da exigência contida na Lei Federal
n°4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2° do
art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário e não acarretar repercussão na lei
orçamentária.

Releva mencionar, finalmente, que o negócio jurídico a ser realizado
está revestido de garantia, 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°

1.614/2004, no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Viana - Maria Olivia - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.637/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a Campanha Continuada de Repúdio aos
Crimes de Violência Praticados contra a Mulher:

Publicada no "Diário do Legislativo", em 15/5/2004, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e à de Direitos Humanos para receber
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parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser analisado
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame estabelece que o Poder Executivo

promoverá a Campanha Continuada de Repúdio aos Crimes de
Violência Praticados contra a Mulher, destinada a coibir esse tipo de
crime.

Determina que a campanha será realizada em órgãos públicos
estaduais e será desenvolvida por meio de ações que visem à
divulgação desses crimes de violência, dos principais fatores que os
ensejam e das formas de minimizá-los e, ainda, à conscientização da
população da necessidade de denunciá-los.

Estabelece também o projeto que os temas da campanha serão
divulgados em emissoras de rádio e televisão, por meio de material
audiovisual, cartazes e folhetos educativos, além de outros veículos
de informação popular. Finalmente, a proposição prevê a realização
da campanha por um período não inferior a 90 dias, distribuídos entre
os meses do ano.

Em que pese à intenção do legislador, o grande problema do projeto
é que ele busca trazer para o âmbito legal matéria que, por sua
natureza, é de caráter eminentemente administrativo, por isso situada
no campo de atuação institucional do Poder Executivo. Realmente, a
instituição de campanhas oficiais, independentemente do seu
conteúdo, deve dar-se de acordo com as demandas sociais concretas,
as quais variam segundo as contingências e as prioridades
governamentais. E não poderia ser de outro modo, pois subordinar a
deflagração de uma campanha a um provimento legislativo, com todas
as delongas próprias de um processo de elaboração legislativa,
tornaria inviável e extemporânea a campanha a ser empreendida.

Assim, não é compatível com o princípio constitucional da
razoabilidade, inscrito no art. 13 da Carta Política mineira, vincular a
instituição de uma campanha oficial a um provimento legislativo,
mesmo porque é a própria Constituição do Estado que estabelece, no
art. 10, inciso VI, e no art. 11, inciso II ,que compete materialmente ao
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Estado, entre outras atribuições, manter e preservar a segurança e
a ordem públicas e a incolumidade da pessoa e cuidar da saúde. E
este o caso do projeto sob análise.

Além disso, cumpre trazer à colação as disposições contidas nos
arts. 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n°
101, de 2000, que tornam não autorizadas, irregulares e lesivas ao
patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação
que não estejam acompanhadas de: 1 - estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e
nos dois subseqüentes; II - declaração do ordenador da despesa de
que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei
Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a
Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como se vê pela leitura desses
dispositivos, a inconstitucional idade desponta, também, da ilegalidade
do projeto, em face do não-cumprimento dos requisitos exigidos pela
Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda no que tange ao aspecto
jurídico-financeiro da proposição, é vedado o início de programa ou
projeto não incluídos na Lei Orçamentária Anual, por torça do
comando inscrito no art. 161, inciso 1, da Constituição do Estado.

Diante da fundamentação apresentada, verificamos que a
proposição em estudo não encontra respaldo no arcabouço jurídico
em vigor.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.637/2004.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Maria Olívia, relatora - Leonídio

Bouças - Laudelino Augusto - Doutor Viana - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.66812004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o Projeto de Lei n°
1.668/2004 "dá nova redação ao parágrafo único do art. 10 da Lei n°
11.403, de 1994, que reorganiza o Departamento de Estradas de
rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG e dá outras
providências".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/5/2004, a proposição foi
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distribuída às Comissões e Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer sobre a 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 pretende alterar a redação do parágrafo

único do art. 10 da Lei n° 11.403, de 1994, o qual dispõe que:
"Art. 10- Constituem receitas da autarquia:

Parágrafo úrco . Das receitas provenientes dos incisos V, VI e XI,
50 % (cinquenta por cento), no mínimo, deverão ser aplicados nas
atividades de conservação da rede viária estadual".

Com a alteração pretendida, o referido dispositivo passaria a dispor
que "das receitas provenientes dos incisos V, VI e XI, 50 % (cinquenta
por cento), no mínimo, deverão ser aplicados nas atividades de
conservação no trecho de sistema viário por onde trafegam os
veículos do sistema de transporte público intermunicipal ou
metropolitano originário dos recursos", ou seja, os recursos da
autarquia seriam aplicados na conservação de rodovias que não se
encontram sob sua jurisdição, com aplicação direta de recursos
próprios.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG - é autarquia estadual criada pelo Decreto-Lei n°
1.731, de 4/5/46, com personalidade jurídica de direito público e
autonomias administrativa e financeira, com sede e foro em Belo
Horizonte e jurisdição em todo o território do Estado, conforme
disposto no art. 1 0 da Lei n°11.403, de 1994.

Como autarquia estadual, o DER-MG tem como uma de suas
atribuições prestar serviços nas rodovias do Estado, sob sua
jurisdição, e colaborar com os municípios na manutenção de suas
rodovias. O art. 30 , "capuV' e incisos 111,1V, VIII e X, da mencionada
norma, estatuem:

"Art. 3°- Para a consecução de seus objetivos, compete ao DER:

111 - executar, direta ou indiretamente, os serviços de projetos,
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implantação, pavimentação, conservação, recuperação e
melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou em
outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as entidades
de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio
ambiente, nos termos da legislação própria;

IV - manter as condições de operação, com segurança e conforto,
das estradas de rodagem sob sua jurisdição e responsabilidade;

VIII . ..icular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo,
com entidades públicas e privadas, para integrar as atividades
rodoviária e de transporte no Estado, bem como estabelecer e
implantar políticas de educação para a segurança de trânsito nas
rodovias;

X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em
atividades de interesse comum, integradas nas respectivas
competências;".

E importante ressaltar que a aplicação de recursos estaduais ou de
pessoa jurídica de direito público interno estadual só pode ser feita
diretamente em projetos e obras do Estado. Para possibilitar a
aplicação desses recursos em rodovias sob a jurisdição de município,
é necessário o estabelecimento de convênio específico entre as
partes interessadas, como já previsto, aliás, na norma que se
pretende alterar.

Vê-se, dessas disposições, que a citada autarquia já possui
competência legal para prestar todo tipo de serviço visando a
recuperar e a manter a malha rodoviária que perpassa o âmbito do
Estado, seja as rodovias estaduais, seja as rodovias de outros entes
federados, estando essa última hipótese condicionada à celebração
de convênio, contrato, ajuste ou acordo entre os partícipes. A razão
disso é que uma autarquia estadual não poderia atuar em via
pertencente a outro ente federado sem a anuência deste, apoiando-se
unicamente na força impositiva de uma lei estadual, o que
caracterizaria uma intervenção indevida em patrimônio alheio, ainda
que a medida trouxesse benefícios a esse patrimônio.

Ora, como não se trata de desapropriação, que é procedimento
administrativo pelo qual se impõe ao proprietário a perda de um bem,
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em troca de justa indenização, editar uma lei estadual que autorize
o Estado a retirar do município uma parcela do seu domínio seria
agredir a autonomia político-administrativa desse ente federado,
violando, desse modo, o princípio do pacto federativo, consagrado na
Constituição Federal.

A assunção, pelo DER-MG, do controle e da manutenção da rodovia
municipal em questão não depende de lei, mas, tão-somente, de se
celebrar convênio entre as partes interessadas. E importante salientar,
por outro lado, que a celebração desse tipo de ajuste independe de
autorização legislativa, conforme entendimento do Supremo Tribunal
Federal, que julgou inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da
Constituição Estadual, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 165-
5, o qual condicionava a celebração de convênios à autorização
legislativa.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
1.668/2004.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Laudelino

Augusto - Maria Olívia - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.69012004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 219/2004, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o projeto de lei em análise, que dá nova
redação ao art. 2° da Lei n° 8.655, de 18/9/84, alterado pela Lei n°
12.653, de 23/10197.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 3/6/2004, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos
do art. 188, c/c O art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em questão da reestruturação societária da

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG.
Como ressalta o Governador do Estado em sua Mensagem, é

necessário adaptar a lei de regência da CEMIG ao novo modelo
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institucional do setor elétrico nacional, implementado pelas leis
federais que regem a matéria.

Já em 1997, na qualidade de acionista controlador da CEMIG, o
Estado de Minas Gerais, representado pelo então Governador, ao
assinar contratos de concessão de distribuição, transmissão e
geração de energia elétrica firmados com a União, obrigou-se a
promover a reorganização societária da empresa até 31/12/2000.

Sucessivas prorrogações do prazo permitiram que a CEMIG
mantivesse até hoje o seu modelo original, embora o Estado se veja
agora obrigado a cumprir as determinações da legislação federal e
constituir empresas juridicamente independentes destinadas a
explorar separadamente os serviços de geração, transmissão,
distribuição e comercialização de energia elétrica. Tais empresas
serão subsidiárias integrais da CEMIG e estarão enquadradas na
categoria de entidades da administração indireta de que trata o inciso
V do § 1° do art. 14 da Constituição do Estado.

A autorização legislativa para a criação de empresas subsidiárias
das sociedades de economia mista é preceito constitucional
consubstanciado no inciso XX do art. 37 da Constituição da República.
Não se discute mais se há necessidade de lei específica para cada
subsidiária a ser criada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
apaziguou a questão e estabeleceu que basta a autorização genérica
contida na própria lei de constituição da sociedade de economia mista
para que tais empresas possam criar suas subsidiárias.

Quanto à iniciativa da proposição, o art. 66, III, "e" da Constituição
do Estado inclui entre as matérias de iniciativa privativa do
Governador do Estado a criação, a estruturação e a extinção de
entidade da administração indireta, não havendo, portanto, vício
relativo a este aspecto formal da tramitação da proposta.

Algumas alterações na redação do projeto, no entanto, fazem-se
necessárias. No "caput" do art. 2 0 da Lei n° 8.655, de 1984, cuja
redação é alterada pelo art. 1°, a expressão "constituindo e operando"
deve ser substituída por "construindo e operando", mais adequada no
caso.

Tendo em vista que o art. 20 e o art. 10, acrescentado pela Lei n°
12.653, de 1997, ambos da Lei n° 8.655, de 1984, tratam de
atividades da CEMIG, consideramos ser mais lógico fundir os dois
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dispositivos em um só para melhor sistematização da matéria.

Com o intuito de proteger o patrimônio do Estado, foi também
incluído um artigo prevendo a aplicação do disposto nos § 15, 16 e
17 do art. 14 da Constituição do Estado às empresas de que a CEMIG
venha a participar majoritariamente, assim como às subsidiárias que
serão criadas em razão da autorização concedida pela lei que poderá
resultar deste projeto.

Por fim, visando à proteção ao direito adquirido, acrescentamos um
artigo explicitando que fica assegurado às ações já emitidas na data
de publicação da lei o direito ao dividendo mínimo previsto no
dispositivo que está sendo revogado.

Feitas tais alterações, entendemos que o projeto está em
consonância com o ordenamento jurídico vigente no País.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.690/2004 na forma do Substitutivo n°
1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a reestruturação societária da Companhia Energética

de Minas Gerais - CEMIG -, altera a Lei n° 8.655, de 18 de setembro
de 1984, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 20 da Lei n°8.655, de 18 de setembro de 1984, passa

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20 - A CEMIG desenvolverá suas atividades nos diferentes

campos de energia, em qualquer de suas fontes, com vistas à
exploração econômica e comercial, construindo e operando, entre
outros, sistemas de geração, transmissão, distribuição e
comercialização de energia elétrica.

§ 1 0 - A CEMIG, sem prejuízo das atividades previstas no "caput",
poderá:

- prestar serviço de consultoria, no Brasil e no exterior, dentro de
sua área de atuação;

II - exercer atividades direta ou reflexamente relacionadas ao seu
objeto social.

§ 21 - As atividades da CEMIG previstas neste artigo serão
desenvolvidas diretamente ou por intermédio de empresas
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subsidiárias integrais especialmente constituídas para tais fins ou
ainda por intermédio de empresas de que participem a CEMIG ou
suas subsidiárias, majoritária ou minoritariamente, mediante
deliberação do Conselho de Administração.

§ 30 - E permitida a transferência de empregados entre a CEMIG e
suas subsidiárias e controladas, mantidos os direitos assegurados
legalmente e em acordo coletivo de trabalho.

§ 4° - O prazo de duração da CEMIG, de suas subsidiárias e
controladas é indeterminado.".

Art. 20 - Aplica-se o disposto nos § 15,16 e 17 do art. 14 da
Constituição do Estado às empresas subsidiárias e às empresas de
que venha a participar a CEMIG majoritariamente, a partir da data de
publicação desta lei.

Art. 30 - As atividades de distribuição de energia elétrica
desenvolvidas pela CEMIG na data de publicação desta lei só poderão
ser transferidas a uma subsidiária integral especialmente constituída
para esta finalidade.

Art. 40 - Fica assegurado o direito ao dividendo mínimo de 6% (seis
por cento) ao ano, previsto no art. 9 0 da Lei n° 828, de 14 de
dezembro de 1951, às ações da CEMIG emitidas até a data de
publicação desta lei.

Art. 5°- Ficam revogados o art. 9 0 da Lei n°828, de 1951; o art. 10
da Lei n°8.655, de 1984, e as Leis n°8.796, de 29 de abril de 1985, e
n° 12.653, de 23 de outubro de 1997.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Fábio Avelar - Ermano

Batista - Leonardo Moreira - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.690/2004

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe, que
tramita em regime de urgência por solicitação do autor, dá nova
redação ao art. 2 0 da Lei n° 8.655, de 18/9/84, que dispõe sobre a
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG.

Cabe a esta Comissão pronunciar-se sobre o mérito da proposição,
nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 1, "e", do Regimento



268

Interno.
Fundamentação

A CEMIG atua no setor energético como concessionária de serviço
público, tendo em vista que, consoante o disposto no art. 21, XII, "b",
da Constituição da República, compete à União explorar diretamente
ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços e
instalações de energia elétrica.

Como poder concedente, o Governo Federal concebeu um novo
modelo institucional para o setor elétrico, o qual foi consubstanciado
nos diplomas legais que regem a matéria.

De acordo com o novo modelo, as concessionárias, as
permissionárias e as autorizadas de serviço público de distribuição de
energia elétrica que atuem no Sistema Interligado - SIN - não poderão
desenvolver atividades de geração, de transmissão e também de
venda a determinadas categorias de consumidores.

Na qualidade de concessionária, a CEMIG deve se reorganizar para
cumprir, no prazo assinalado, o disposto na legislação federal. Para
tanto, com vistas ao interesse da empresa e, conseqüentemente, do
Estado, serão criadas empresas subsidiárias integrais para atuarem
separadamente como concessionárias dos serviços de energia
elétrica.

Dessa forma, ficam cumpridas as exigências da legislação federal e
preservados os contratos firmados com a União que são essenciais às
atividades da CEMIG.

As receitas geradas pelas atividades da CEMIG, sejam oriundas do
pagamento do ICMS, sejam originárias, ainda que em menor escala,
de dividendos, são de vital importância para o Estado de Minas
Gerais.

O substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça
é fruto do consenso a que chegaram, após ampla discussão, todos os
setores interessados na matéria.

Da parte dos empregados da CEMIG, por meio de seus dirigentes
sindicais, foi postulada a celebração de acordo coletivo único,
vinculando a "holding" e as subsidiárias que serão criadas. Foi
também acertado que não haverá demissões imotivadas por
determinado período e que os atuais segurados da FORLUZ, que é o
fundo de previdência complementar dos empregados da CEMIG,
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permanecerão como segurados do Fundo, ainda que prestando
serviços nas subsidiárias.

A participação de um representante dos empregados no Conselho
de Administração da empresa também é postulada pelo sindicato.

De tudo o que foi acertado, o que não figura no substitutivo, pelo fato
de não ser objeto de lei, será tratado em acordo firmado entre a
empresa e o sindicato da categoria.

Dessa forma, com a intervenção dos parlamentares, da CEMIG e
dos representantes sindicais, esta Casa encontrou o melhor caminho
para efetivar a desverticalização da empresa.

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

1.690/2004 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Paulo Piau, Presidente - Fábio Avelar, relator - Dalmo Ribeiro Silva -

Jô Moraes.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.717/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Arlen Santiago, tem por objetivo
alterar a Lei n° 14.603, de 2003, que autoriza o Poder Executivo a
fazer reverter ao Município de Itumirim o imóvel que especifica.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, o
projeto foi publicado no "Diário do Legislativo", edição de 10/6/2004, e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A lei que se pretende alterar autorizou o Poder Executivo a fazer

reverter ao Município de Itumirim imóvel constituído de terreno com
área de 5.050m 2, situado na localidade denominada Capão ou
Serrote, para a construção de ginásio municipal.

Agora, para atender a interesse público, o Chefe do Executivo
municipal intenta dar ao imóvel destinação diversa, a saber, a
edificação de um parque municipal de exposição. Para tanto, se faz
mister seja alterada a cláusula de destinação consignada no parágrafo
único do art. 1° da Lei n° 14.603, de 2003.
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A proteção do interesse público é princípio de observância
obrigatória tanto na elaboração da lei, como em sua execução, pois no
trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a
coletividade.

Nas autorizações concedidas por este parlamento para alienação do
patrimônio do Estado, a cláusula de destinação assegura que a
utilização do bem se fará conforme o interesse geral.

Note-se que a proposição atende a esse pressuposto, pelo que não
se vislumbra óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.717/2004.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Maria

Olívia - Doutor Viana - Laudelino Augusto - Ermano Batista.	-
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.742/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o

projeto de resolução em epígrafe tem por escopo dar cumprimento ao
disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a saber,
aprovar previamente a alienação das terras devolutas que especifica.

A proposição foi publicada em 17/6/2004 e a seguir distribuída a
esta Comissão a fim de receber parecer, nos termos do disposto no
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução objetiva aprovar a legitimação de nove

porções de terra devoluta rural situadas em municípios diversos, cada
uma contando com área superior a 1 OOha.

Nos termos dos arts. 62, XXXIV, 246 e 247, da Constituição mineira,
compete à Assembléia Legislativa aprovar previamente a alienação ou
a concessão de terra pública, ressalvados os seguintes casos: a) a
legitimação de terras devolutas situadas no perímetro urbano ou na
zona de expansão urbana ( ... ) limitadas, respectivamente, a 500m 2 e
2.000m2; b) a alienação ou concessão de terra pública previstas no
plano de reforma agrária estadual aprovado em lei; c) a concessão
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gratuita de domínio de área devoluta rural não superior a 50 ha;
( ... ) e d) a alienação ou concessão de terra devoluta rural com área de
até 100 ha, desde que precedidas de ação judicial discriminatória e
atendidos outros requisitos.

Cumpre observar que as legitimações de que se ocupa o projeto de
resolução não se enquadram em nenhuma das citadas situações;
além disso, os processos encontram-se instruídos em estreita
conformidade com o que dispõe a legislação regente da matéria.

Tendo em vista que a proposição não apresenta vício, deve ela
prosseguir sua regular tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Resolução n°
1.742/2004.

Sala das Comissões, 1° de julho de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Ermano

Batista - Antônio Carlos Andrada - Doutor Viana.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.744/2004

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.744/2004
altera a Lei n° 14.694, de 30/7/2003, que disciplina a avaliação de
desempenho institucional, o Acordo de Resultados, a autonomia
gerencial, orçamentária e financeira, a aplicação de recursos
orçamentários provenientes de economias com despesas correntes,
no âmbito do Poder Executivo, e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 19/6/2004, foi o projeto
distribuído à esta Comissão e às Comissões de Constituição e Justiça
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do
Substitutivo n° 1.

Compete a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno, opinar
pela aprovação ou rejeição da proposição.

Fundamentação
A proposição em exame visa à alteração da Lei n° 14.694, de 2003,

que disciplina a avaliação de desempenho institucional, o Acordo de
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Resultados, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira, a
aplicação de recursos orçamentários provenientes de economias com
despesas correntes, no âmbito do Poder Executivo.

A referida lei compõe o arcabouço normativo do que vem sendo
chamado, pelo Poder Executivo, de choque de gestão, na medida em
que prevê instrumentos de gestão administrativa inovadores, se
considerarmos a tradição da organização burocrática do Estado
brasileiro.

Conforme informa a página da Secretaria de Planejamento e Gestão
na Internet (http://www.planejamento.mg.gov.br/choque/choque.asp),
o acordo de resultados é um instrumento de avaliação de
desempenho institucional que direciona a ação de entidades ou
órgãos para a busca de resultados previamente pactuados.

Aos servidores dos órgãos e das entidades acordados serão
concedidos incentivos baseados em prêmio por produtividade, caso
alcancem a redução das despesas correntes de suas atividades.

Esse mecanismo quebra uma lógica perversa que se instalou na
administração pública no País, segundo a qual os dirigentes de órgãos
e entidades não buscam economizar ou reduzir suas despesas, mas
executar toda a receita prevista no orçamento, receosos de que o seu
crédito orçamentário seja reduzido nos anos seguintes.

A partir do Acordo de Resultados, aos órgãos e às entidades
públicas torna-se interessante a adoção de medida que implique a
redução de despesas, o que é imperativo para a administração pública
em todo o País, em virtude da crise fiscal que restringe a capacidade
financeira do Estado.

O projeto em exame visa apenas a promover pequenos ajustes na
Lei n° 14.694, de 19/6/2004, para aperfeiçoar o instituto do acordo de
resultados e do prêmio de produtividade.

Entre as alterações propostas, destaca-se o previsto no art. 32A a
ser acrescido na aludida lei, que possibilita o pagamento de prêmio de
produtividade não apenas em virtude da redução de despesa, mas
também da ampliação da receita, uma vez que ambas as formas têm
o mesmo significado para a construção do equilíbrio orçamentário
almejado pelo Estado.

A proposição visa a aperfeiçoar mecanismos de gestão
administrativa já instituídos pelo Estado, sem promover alterações na
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essências destes, não havendo razão para a sua rejeição por esta
Casa.

O Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, não só aprimora o texto quanto à técnica legislativa, como
também propõe alterações de conteúdo muito relevantes. Entre as
modificações propostas, destacam-se a exclusão das receitas
provenientes de multa para efeito da distribuição do prêmio de
produtividade e o aprimoramento dos mecanismos de controle sobre
os Acordos de Resultados celebrados com os responsáveis por
projetos estruturais ou programas prioritários do Plano Plurianual de
Ação Governamental, entre outras alterações igualmente pertinentes,
com as quais não podemos deixar de concordar.

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

1 .744/2004 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 1° de julho de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Ermano Batista, relator - Antônio

Carlos Andrada - Jô Moraes.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.744/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.74412004
altera a Lei n° 14.694, de 30/7/2003, que disciplina a avaliação de
desempenho institucional, o Acordo de Resultados, a autonomia
gerencial, orçamentária e financeira, a aplicação de recursos
orçamentários provenientes de economias com despesas correntes no
âmbito do Poder Executivo e dá outras providências.

O projeto foi inicialmente examinado pela Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucional idade e
legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1 que apresentou.

Em seguida, a matéria foi encaminhada à Comissão de
Administração Pública, que opinou pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

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

Fundamentação
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A proposição visa a alterar a Lei n° 14.694, de 30/7/2003, que
disciplina a avaliação de desempenho institucional, o Acordo de
Resultados, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira, a
aplicação de recursos orçamentários provenientes de economias com
despesas correntes no âmbito do Poder Executivo.

Segundo argumenta o Governador do Estado na mensagem que
encaminhou o projeto em teta, a proposição tem como objetivo
aprimorar a definição de conceitos utilizados pela lei em questão e
inserir no texto legal a possibilidade de direcionamento de recursos
oriundos de parcela da ampliação real da arrecadação de receitas
para aplicação no desenvolvimento de programas de aperfeiçoamento
institucional e individual, ou no pagamento de prêmio de
produtividade, apresentando sua forma de distribuição e critérios para
aplicação. Com as alterações propostas, pretende o Poder Executivo
aumentar os incentivos baseados em produtividade para os servidores
estaduais e, conseqüentemente, otimizar os processos arrecadatórios
do Executivo estadual.

A mencionada Lei n° 14.694 estabelece regras relativas à avaliação
de desempenho institucional e ao Acordo de Resultados a ser
celebrado entre os dirigentes de órgãos e de entidades da
administração pública direta e indireta e as autoridades que sobre eles
tenham poder hierárquico ou de supervisão. Esse acordo deverá
conter a especificação das metas a serem alcançadas, os prazos para
cumprimento do acordado e os padrões de controle preestabelecidos.
Representa uma importante inovação na gestão dos órgãos e das
entidades públicas, baseada na autonomia e na responsabilidade. O
dirigente de órgão ou entidade públicos adquire, por um lado, relativa
autonomia decisória e financeira; e, por outro, assume compromissos
baseados em metas, nos termos do contrato previamente ajustado.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua avaliação preliminar
da matéria, atesta em seu parecer que o projeto não encontra óbices
jurídicos, mas que alguns ajustes de conteúdo são necessários.
Assim, apresentou o Substitutivo n° 1, a fim de tornar o sistema
proposto mais adequado ao que se propõe.

A Comissão de Administração Pública, a quem cabe examinar o
mérito da matéria, afirma em seu parecer que a proposição visa a
aperfeiçoar mecanismos de gestão administrativa já instituídos pelo
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Estado, sem promover alterações em sua essência, aprimorando o
instituto do acordo de resultados e do prêmio de produtividade.

O Acordo de Resultados, também denominado contrato de gestão,
tem como essência a busca contínua por resultados mais efetivos na
prestação de serviços públicos aos cidadãos. Ele é celebrado entre os
dirigentes de órgãos e de entidades das administrações públicas
direta e indireta e as autoridades que sobre eles tenham poder
hierárquico ou de supervisão. Contém a especificação clara das metas
e dos indicadores a serem alcançados e os prazos para seu
cumprimento. A contrapartida é o enquadramento do órgão ou da
entidade em normas especiais, mais flexíveis, aplicadas às entidades
que cumpram o compromisso.

A estimativa dos recursos economizados ou da receita ampliada, por
meio do Acordo de Resultados, constará em proposta orçamentária
anual, e os valores consignados não serão computados para fins de
fixação de tetos ou limites de despesas e não poderão ser objeto de
contingenciamento. Enquanto houver déficit fiscal, os recursos
orçamentários economizados serão aplicados na proporção de 50%
para amortização da dívida estadual e 50% para pagamento do
prêmio de produtividade e no desenvolvimento de programas de
qualidade e produtividade; de treinamento e desenvolvimento de
pessoal e de modernização, reaparelhamento e racionalização do
serviço público

A grande inovação do projeto está na aplicação no pagamento de
prêmio por produtividade dos recursos orçamentários provenientes da
ampliação da arrecadação de receitas da administração pública
estadual. Para apuração do valor da ampliação na arrecadação de
receitas será apurada a diferença, em termos reais, da receita
efetivamente arrecadada no exercício e a receita efetivamente
arrecadada no exercício anterior ou a receita prevista nas metas
estabelecidas no Acordo de Resultados, sendo considerada dessas
duas aquela de maior valor verificado no período.

A ampliação da arrecadação de receitas compreende receitas
oriundas de impostos, taxas, bem como as receitas diretamente
arrecadadas de cada órgão, entidade ou unidade administrativa.

O pagamento de prêmio por produtividade será de até 10% dos
recursos oriundos de receitas diretamente arrecadadas de cada
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órgão, entidade ou unidade administrativa, excluídos os impostos e
taxas e de até 3% dos recursos oriundos de impostos e taxas,
podendo o limite ser acrescido em até 1% sobre o que exceder a
receita prevista na Lei Orçamentária Anual.

O projeto remete para definição em regulamento a forma de
distribuição dos recursos entre os órgãos, entidades e unidades
administrativas; as fontes de recursos a serem considerados para o
cálculo da ampliação da arrecadação de receitas, bem como os itens
de receita a serem considerados para cálculo do montante de receitas
diretamente arrecadadas; e a forma da distribuição entre os servidores
dos recursos destinados pelo órgão, entidade ou unidade
administrativa ao pagamento de prêmio de produtividade, a serem
pagos em até quatro parcelas.

O Estado poderá ter um incremento na arrecadação de suas
receitas mediante um maior comprometimento dos servidores, que
terão uma participação nesse resultado positivo, através do
pagamento do prêmio por produtividade.

Para melhor entender a forma proposta para apuração do prêmio de
produtividade por ampliação da arrecadação de receitas, vejamos o
quadro abaixo, onde elaboramos a simulação da apuração do prêmio
de produtividade, considerando a variação da receita de ICMS no
exercício de 2003 em relação ao exercício de 2002, comparando com
a arrecadação efetiva de 2002 e a receita estimada na lei
orçamentária para 2003 e supondo que a receita prevista nas metas
estabelecidas no Acordo de Resultados fosse idêntica à estimada na
lei orçamentária.

Simulação do Cálculo de Prêmio de Produtividade por Acréscimo de
Receita - Receita do ICMS - Exercício de 2003

* - O Quadro da Receita do ICMS foi publicado na edição do "Diário
do Legislativo" de 2.7.2004.

O resultado apurado no quadro acima reflete a forma de apuração
proposta pelo projeto original. Entretanto, é necessário fazer o
expurgo dos valores de acréscimo de receita que não representam
efetivamente melhoria de produtividade. Parte do crescimento da
receita pode ser explicada pelas políticas de reajuste de preços e
tarifas públicas, assim como a alta do dólar e a elevação do preço de
petróleo no mercado internacional, por exemplo, que não pode ser
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atribuída à melhoria de desempenho dos setores envolvidos na
fiscalização e arrecadação tributária.

Visando a regularizar essa distorção, o Substitutivo n° 1 acrescenta
dispositivo que define que o Acordo de Resultados definirá os
indicadores a serem utilizados para fazer a apuração, nos quais
certamente o Poder Executivo optará por indicadores que exprimam
apenas os efeitos da melhoria da produtividade.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto traz benefícios
financeiros ao Tesouro do Estado e, conseqüentemente, trará
benefícios sociais, pois a nova lei poderá, além de proporcionar a
melhoria na eficiência da máquina estadual, incentivar o acréscimo da
arrecadação de receitas da administração pública estadual.

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

1.744/2004, no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 1° de julho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator -

Doutor Viana - Leonardo Moreira - Domingos Sávio.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 52312003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o Projeto de Lei n°
523/2003 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Rio Novo o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, na forma apresentada,
retornando agora a esta Comissão a fim de que seja elaborado
parecer para o 20 turno, nos termos do art. 102, Vil, c/c o art. 189, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel a que se refere o projeto de lei é constituído por terreno

com área de 1.999,50M2, no qual está em funcionamento a Escola
Municipal Dr. Onofre Dias Ladeira.

A necessidade de se formalizar a transferência de domínio do imóvel
decorre da responsabilidade da gestão e da conservação da unidade
escolar instalada na entidade ser do Chefe do Executivo Municipal.

0 projeto de lei ora analisado, determinado por normas de natureza
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constitucional, administrativa e de direito financeiro, vem prover a
necessária autorização legislativa para que o Estado possa
movimentar os valores que compõem o ativo permanente do Tesouro
por meio de doação. Tal autorização tem como fundamento o art. 18
da Constituição do Estado, o art. 17, 1, da Lei Federal n° 8.666, de
1993, e o § 2 0 do art. 105 da Lei Federal n°4.320, de 1964.

Como a proposição atende aos dispositivos legais e constitucionais,
reitera-se o entendimento formalizado no 1 0 turno, quando este órgão
colegiado considerou que ela não acarreta ônus financeiro para o
Estado nem repercussão na lei orçamentária, não havendo óbice a
sua aprovação na Casa.

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

523/2003 no 2 0 turno.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Errnano Batista, Presidente - Maria Olívia, relatora - Leonídio

Bouças - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°766/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Arcos o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1° turno na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça e, agora,
retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2°
turno, nos termos dos arts. 102, VII e 189, do Regimento Interno.

Em obediência ao estatuído no parágrafo único do art. 189 do
mesmo diploma, será formulada, como parte deste parecer, a redação
do vencido.

Fundamentação
O imóvel a que se refere o projeto de lei é constituído de terreno

com área de 5.064m 2 , situado no Município de Arcos, que fora doado
ao Estado em 1950 para que ali se construísse a cadeia local.
Decorridos mais de 50 anos, o agente donatário não deu ao imóvel a
destinação prevista e, atualmente, ele está sem destinação pública.

Por esse motivo, a Comissão de Constituição e Justiça,
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oportunamente e por intermédio do Substitutivo que apresentou,
alterou a forma de alienação do imóvel para reversão e, em
conseqüência, suprimiu o parágrafo único do art. 1° da proposição,
que estabelecia a destinação a ser dada ao imóvel, a saber, a
construção de prédio para o funcionamento de órgãos da
administração pública municipal.

A autorização legislativa decorre da exigência contida no art. 18 da
Constituição do Estado, no art. 17, 1, da Lei Federal n°8.666, de 1993,
e no § 20 do art. 105 da Lei Federal n°4.320, de 1964.

Reitera-se o parecer emitido no 1° turno por esta Comissão,
segundo o qual a matéria em tela satisfaz os preceitos que versam
sobre a transferência de domínio de bens estatais, atende ao
interesse da coletividade e não acarreta despesas para o erário
estadual.

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

766/2003, no 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Maria Olívia -

Leonídio Bouças - Laudelino Augusto.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 766/2003

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Arcos o
imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao

Município de Arcos o imóvel constituído de terreno urbano, com área
de 5.064,00m2 (cinco mil e sessenta e quatro metros quadrados),
situado nesse município, na Praça Presidente Vargas, e registrado
sob n° 001, à fls. 01 do Livro 3-A, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Arcos.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.139/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
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epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer
reverter a particular o imóvel que específica.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1,
desta Comissão, e agora é examinado, a fim de receber parecer para
02° turno, nos termos dos arts. 102, VII, e 189, do Regimento Interno.

Em obediência ao estatuído no parágrafo único do art. 189 do
Regimento Interno, será formulada, como parte deste parecer, a
redação do vencido.

Fundamentação
O imóvel a que se refere o projeto de lei é constituído de terreno

com área de 2.008,50m2, situado na localidade denominada Fazenda
de Monte Redondo, no Município de Argirita, doado ao Estado em
1967.

Até 1987, funcionava no local a Escola Estadual Monte Redondo,
quando então foi desativada, ficando o imóvel abandonado e ocioso.
Eis a razão pela qual a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão se manifesta favorável à reversão do bem à herdeira dos
antigos proprietários. Portanto, no caso em análise, a alienação do
bem deve efetivar-se sob a modalidade de doação pelo motivo de
inexistir, na escritura pública, cláusula de reversão.

A fim de resolver essa questão, e, ainda, diante da necessidade de
suprimir o parágrafo único do art. 1°, visto que o seu texto é
meramente um enunciado de justificação, o que contraria a boa
técnica de redação legislativa, esta Comissão apresentou o
Substitutivo n° 1, no 1 1 turno.

A autorização legislativa decorre da exigência contida no art. 18 da
Constituição do Estado, no art. 17, 1, da Lei Federal n° 8.666, de 1993,
e no § 20 do art. 105 da Lei Federal n°4.320, de 1964.

Reitera-se o parecer emitido no 1° turno por esta Comissão,
afirmando que a matéria em tela satisfaz os preceitos que versam
sobre a transferência de domínio de bens estatais e não acarreta
despesas para o erário estadual.

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

1.139/2003, no 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Maria Olívia -
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Leonidio Bouças - Laudelino Augusto.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°1.139/2003

Autoriza o Poder Executivo a doar a Maria Inêz Castro Moreira o
imóvel que especifica.

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

Castro Moreira o imóvel de propriedade do Estado, constituído de
terreno com área de 2.008,50m 2 (dois mil e oito vírgula cinqüenta
metros quadrados), situado na localidade denominada Fazenda de
Monte Redondo, no Município de Argirita, matriculado sob o número
de ordem 21.700, a fis. 218 do livro 3-M, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Leopoldina.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.347/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Governador do Estado, tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Machado
o imóvel que especifica.

Aprovada no 1° turno, tal como apresentada, retorna a proposição
agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2 0 turno,
nos termos do art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto visa conceder ao Poder Executivo a autorização legislativa

para doar ao Município de Machado o imóvel constituído de terreno
edificado, com área de 10.000m 2, e que foi doado ao Estado para
construção de uma unidade escolar.

O agente donatário deu ao imóvel a destinação prevista até que a
escola foi municipalizada e, posteriormente, desativada. Por isso o
Estado tem o interesse de formalizar a transferência de domínio ao
município, a fim de que o bem possa servir para a implantação de
projetos nas áreas de educação e de assistência social, conforme
prevê o art. 20 da proposição.

Tal autorização tem como suporte o art. 18 da Constituição do
Estado, o art. 17, 1, da Lei Federal n° 8.666, de 1993, que regulamenta
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o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para
licitação e contratos da administração pública, e o § 2 0 do art. 105 da
Lei Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal.

A matéria em análise 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.

Reitera-se o parecer exarado anteriormente por esta Comissão,
afirmando que a proposta contida no projeto de lei não ocasiona
aumento de despesa nas contas públicas, não gerando impacto no
orçamento do Estado, muito embora represente redução no ativo
permanente do balanço patrimonial.

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

1.347/2004, no 20 turno.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Maria Olívia

- Laudelino Augusto - Gilberto Abramo.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.348/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Governador do Estado, através da Mensagem n° 161/2004,
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Augusto de Lima o
imóvel que especifica.

Aprovada no 1° turno, tal como apresentada, retorna a proposição a
este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos
termos do art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende outorgar autorização legislativa

para que se possa fazer transferência de titularidade de bem imóvel
do Estado ao patrimônio do Município de Augusto de Lima. Trata-se
de terreno urbano com área de 10.000m 2, situado nesse município, no
qual, de acordo com o art. 20, deverá funcionar estabelecimento
educacional ou com finalidade social.
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O autor da proposição esclarece que o imóvel foi doado ao

Estado por particulares para construção de escola rural, o que de fato
ocorreu. A escola funcionou até 1998 e, então, foi desativada em
decorrência da municipalização do ensino.

A autorização legislativa é requisito essencial para a realização do
contrato de doação, consubstanciando-se em controle prévio que este
Poder exerce sobre os atos do Executivo. Encontra fundamento no
art. 18 da Constituição do Estado e, no âmbito infraconstitucional, está
prevista no art. 17, 1, da Lei Federal n° 8.666, de 1993, e no § 2° do
art. 105 da Lei Federal n°4.320, de 1964.

Importante é destacar o atendimento ao interesse público no caso,
pois o negócio jurídico que se pretende efetivar tem por objetivo
atender a um fim social.

A alienação do imóvel não acarretará despesa para os cofres
públicos, portanto não causará impacto na execução da lei
orçamentária.

Por estar de acordo com as exigências legais, ratifica-se o
entendimento desta Comissão no 1° turno, considerando que não há
impedimento à concretização da doação pretendida.

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

1.348/2004, no 20 turno.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Maria Olívia, relatora - Laudelino

Augusto - Leonídio Bouças - Gilberto Abramo.
PARECER SOBRE EMENDAS N OS 6 E 7 AO PROJETO DE LEI N°

1.354/2004, APRESENTADAS EM PLENÁRIO
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela visa

alterar a Lei n° 11.402, de 14/1/94, que cria o Fundo Penitenciário
Estadual e dá outras providências.

Preliminarmente foi a proposição distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade do projeto com as Emendas nos
1 a 5, que apresentou. Em seguida, foi a matéria encaminhada à
Comissão de Segurança Pública, que opinou pela aprovação do
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projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.
Em seguida a proposição foi encaminhada a esta Comissão, que

opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1.
Durante a discussão em Plenário o projeto recebeu as Emendas nos

6 e 7, cabendo agora a esta Comissão emitir o seu parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela promove significativas alterações na Lei n°

11.402, de 1994, que cria o Fundo Penitenciário Estadual - FPE. O
projeto original altera a composição dos beneficiários do Fundo, as
receitas que o compõem e a destinação dos recursos auferidos.

As emendas apresentadas em Plenário, de autoria do Deputado
Alberto Pinto Coelho, objetivam incluir o Tribunal de Justiça e a
Procuradoria-Geral de Justiça entre os beneficiários dos recursos
auferidos pelo Fundo Penitenciário Estadual.

Os recursos auferidos, passam a ser distribuídos nos seguintes
percentuais: 55% para a Secretaria de Estado de Defesa Social, 15%
para a Defensoria Pública, 10% para o Tribunal de Justiça, 10% para
a Procuradoria-Geral de Justiça e 10% para as entidades não
governamentais, legalmente constituídas no Estado, sem fins
lucrativos, comprovadamente de utilidade pública, voltadas para a
assistência aos encarcerados.

A inclusão do Tribunal de Justiça e da Procuradoria-Geral de Justiça
como beneficiários do Fundo é necessária, dada a importância dessas
duas instituições em boa parte das questões referentes ao sistema
penitenciário.

As emendas apresentadas aperfeiçoam a distribuição, tornando-a
mais justa e equilibrada.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das Emendas n

o
s 6 e

7 ao Projeto de Lei n° 1.354/2004.
Sala das Comissões, 1 0 de julho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Maria Olivia, relatora - Leonardo

Moreira - Antônio Carlos Andrada - Domingos Sávio - Doutor Viana.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a
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"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso ao Sr. José Antônio dos Reis, Reitor da UEMG, pela

posse no cargo de Presidente da Associação Brasileira de Reitores
das Universidades Estaduais e Municipais (Requerimento n°
2.917/2004, da Deputada Vanessa Lucas);

de pesar pelo falecimento do Sr. Paulo Neves de Carvalho, ocorrido
em 23/5/2004 (Requerimento n° 2.930/2004, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso ao Teatro Alterosa pelo transcurso do 11° aniversário de
sua fundação (Requerimento n° 2.931/2004, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso ao Clube Recreativo de Curvelo pelo transcurso do 501
aniversário de sua fundação (Requerimento n° 2.944/2004, do
Deputado Doutor Viana);

de aplauso à chapa Amigos de Santa Tereza pela vitória na última
eleição da Associação Comunitária do Bairro de Santa Tereza
(Requerimento n° 2.968/2004, do Deputado André Quintão);

de aplauso à diretoria da Associação Comunitária do Bairro de
Santa Tereza por seu desempenho na gestão 2002-2004
(Requerimento n° 2.969/2004, do Deputado André Quintão);

de congratulações com o Núcleo de Ciências Agrárias da UFMG por
seus 38 anos de atuação em Montes Claros (Requerimento n°
2.97812004, da Deputada Ana Maria Resende);

de aplauso à Profa. Ana Lúcia Gazzola, Reitora da UFMG, por sua
eleição para a Presidência da Associação Nacional dos Dirigentes de
Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES (Requerimento n°
2.979/2004, da Deputada Vanessa Lucas);

de congratulações com a Editora Forense, na pessoa de sua
Presidente, Sra. Regina Bilac Pinto, pelo transcurso de seu centenário
de fundação (Requerimento n° 2.986/2004, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de aplauso ao Curvelo Esporte Clube por seus 66 anos de fundação
(Requerimento n°2.998/2004, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à TELEMAR por seu apoio ao esporte, especialmente
pelo patrocínio oficial à equipe brasileira que participará das próximas
Olimpíadas 2004 (Requerimento n° 2.999/2004, do Deputado Doutor
Viana);
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de aplauso à Sociedade Rural de Montes Claros pelo transcurso
dos 60 anos de sua fundação (Requerimento n° 3.040/2004, da
Comissão de Política Agropecuária);

de aplauso ao Sindicato Rural de Montes Claros pelo transcurso dos
30 anos de sua fundação (Requerimento n° 3.041/2004, da Comissão
de Política Agropecuária);

de congratulações com o jornalista Emanuel Soares Carneiro do
programa "Turma do Bate Bola", da Rádio Itatiaia pela excelente
cobertura do recente episódio da greve dos policiais civis e militares
do Estado (Requerimento n° 3.050/2004, da Comissão de Direitos
Humanos);

de apoio à FIAN Internacional, à ONU e à Pastoral da Terra-Brasil,
em razão do atentado sofrido pela Missão Internacional de Verificação
sobre a Reforma Agrária e os Direitos Humanos na Fazenda Canoas,
no Município de Montes Claros (Requerimento n° 3.052/2004, da
Comissão de Direitos Humanos);

de apoio às Frentes Parlamentares de Saúde desta Casa e da
Câmara Federal pela implantação da Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos Médicos - CBHPM (Requerimento n°
3.053/2004, da Comissão de Defesa do Consumidor).
deste aditamento: prorrogação com reajuste contratual. Vigência: a
partir da assinatura. Dotação orçamentária: 01.122.001.2-127.0001
33903900.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 3 DE JULHO DE 2004

ATAS

ATA DA 5P REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 10/7/2004

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

(Expediente): Ata - T Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n

o
s 1.792 a 1.794/2004 - Requerimentos

n os 3.085 a 3.096/2004 - Requerimento da Comissão Especial dos
Depósitos de Veículos Apreendidos - Comunicações: Comunicação da
Deputada Maria Olívia - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Doutor Viana e Célio Moreira, da Deputada Lúcia Pacífico e do
Deputado Domingos Sávio - 2a Parte (Ordem do Dia): P Fase:
Abertura de Inscrições - Votação de Requerimentos: Requerimento da
Comissão Especial dos Depósitos de Veículos Apreendidos;
aprovação - 2a Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Wanderley Ávila; aprovação - Inexistência
de quórum para votação - Discussão, em V turno, do Projeto de Lei n°
1.128/2003; encerramento da discussão - Questão de ordem -
Discussão, em i turno, do Projeto de Lei n° 1.364/2004;
apresentação do Substitutivo n° 1; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto com o substitutivo à Comissão de
Fiscalização Financeira - Encerramento.

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

Antônio Andrade - George Hilton - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Célio Moreira - Chico Rafael
- Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - Leonardo Moreira
- Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Maria José Haueisen - Marília
Campos - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar
- Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sebastião
Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h8min, a lista de
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

l a Parte
1 Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Manha Campos, 26Secretánia "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI N° 1.792/2004
Declara de utilidade pública o Lar de Idosos Jesus de Nazaré, com

sede no Município de Sete Lagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar de Idosos Jesus de

Nazaré, com sede no Município de Sete Lagoas.
Ali. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de junho de 2004.
Doutor Ronaldo
Justificação: O Lar de Idosos Jesus de Nazaré, fundado em 28/7/99,

tem como principal objetivo acolher os idosos que necessitam de
amparo e auxílio, oferecendo-lhes vestuário, alimentação e
assistência à saúde e promovendo sua integração.

Essa prestação de serviços ao idoso é inteiramente gratuita,
permanente e sem qualquer discriminação de clientela, como dispõe o
item 1 da alínea "e" do ali. 2 0 do seu Estatuto.

Os cargos da diretoria não são remunerados, conforme disposição
expressa no parágrafo único do ali. V do Estatuto e como atesta o
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Presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, aduzindo ainda
que os seus Diretores são pessoas idôneas.

Em dezembro de 2001 a entidade foi declarada de utilidade pública
municipal - Lei n°6.573, de 7/12/2001.

O Lar de Idosos Jesus de Nazaré vem prestando relevantes serviços
à comunidade, razão pela qual espero contar com a aprovação desta
Casa para que possa ser declarada de utilidade pública também na
esfera estadual.

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

PROJETO DE LEI N° 1.793/2004
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Novo Viver,

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

Novo Viver, com sede no Município de Contagem-MG.
Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de junho de 2004.
Marília Campos
Justificação: A Associação Beneficente Novo Viver, situada no

Município de Contagem, foi fundada em 29/3/2000. Trata-se de uma
associação beneficente, sem fins lucrativos, situada no Bairro Campo
Alto. A instituição tem por finalidade congregar pessoas de boa-
vontade e juntar forças e recursos para promover o bem-estar e o
desenvolvimento da família, das pessoas necessitadas e da
comunidade local. A entidade atua promovendo atividades como:
alfabetização, orientação de gestantes, cursos profissionalizantes,
apoio aos alcoólatras e viciados, assistência médica e odontológica,
amparo a crianças, assistência a idosos, ensino religioso, entre outras.

Assim, diante do exposto, é primordial que a Associação Benefiente
Novo Viver de Contagem seja declarada de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 1.794/2004
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Declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro Borba Gato, com
sede no Município de Sabará.

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

Gato, com sede no Município de Sabará.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2004.
Manha Campos
Justificação: O Grupo Escoteiro Borga Gato é um associação civil

sem fins lucrativos de natureza filantrópica e social, com sede no
Município de Sabará. O Grupo é uma entidade de caráter educacional,
cultural, beneficente, filantrópico e comunitário, destinado à prática do
escotismo no nível local. Além disso, visa a preparar crianças e jovens
para o exercício da cidadania no âmbito do grupo de escoteiros. Pelas
relevância de seus objetivos e pela preocupação em investir nas
crianças e nos adolescentes para o exercício de atividades coletivas,
solicitamos aos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.085/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Geraldo Magela Teixeira
por sua posse como Reitor do Centro Universitário UNA. (- A
Comissão de Educação.)

N° 3.086/2004, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que seja
enviado a esta Casa relatório contendo o nome das empresas
estabelecidas na região Sul de Minas Gerais com débito tributário
inscrito em dívida ativa. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 3.087/2004, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
avaliada a possibilidade de se estenderem para os professores da
rede estadual de ensino do interior os benefícios de ajuda para
alimentação e transporte.

N° 3.088/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
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formulada nos anais desta Casa manifestação de congratulações
com a comunidade do Município de Três Marias e, em especial, do
Distrito de Andrequicé, pelo transcurso do 1000 aniversário de
nascimento de Manuel Nardi, o Manuelzão. (- Distribuídos à Comissão
de Educação.)

N° 3.089/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada nos anais desta Casa manifestação de pesar pelo
falecimento do Sr. Júlio Cesar da Boa Morte, Vereador à Câmara
Municipal de Curvelo. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.090/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Britaldo Silveira Soares,
Presidente do jornal "Estado de Minas", pela passagem do Dia da
Imprensa.

N° 3.091/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Britaldo Silveira Soares,
Presidente do jornal "Diário da Tarde", pela passagem do Dia da
Imprensa.

N° 3.092/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Lúcia Schmidt,
Presidente do Sindicato dos Jornalistas de Juiz de Fora, pela
passagem do Dia da Imprensa.

N° 3.093/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Juracy Azevedo Neves,
Presidente do jornal 'Tribuna de Minas", pela passagem do Dia da
Imprensa.

N° 3.094/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Reinaldo GilIi, Presidente
do jornal "Hoje em Dia", pela passagem do Dia da Imprensa.

N° 3.095/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Vittorio Medioli,
Presidente do jornal "O Tempo", pela passagem do Dia da Imprensa.
- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 3.096/2004, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da FEAM com vistas a que envie a
esta Casa cópia do processo de licenciamento da Empresa MS
Metais, localizada no Município de Pouso Alegre. (- A Mesa da
Assembléia.)
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- E também encaminhado à Mesa requerimento da Comissão
Especial dos Depósitos de Veículos Apreendidos.

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação da Deputada Maria

Olívia.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Sras. Deputados e Srs.

Deputados, imprensa, público nas galerias, TV Assembléia e
funcionários da Casa, volto à tribuna na tarde de hoje para me
pronunciar com relação ao Dia do Hospital.

Como substantivo, a palavra hospital, segundo o "Dicionário
Aurélio", significa local onde se internam e tratam doentes; como
adjetivo, define o que pratica a hospitalidade, caridoso, benévolo.

No dia 2 de julho, comemora-se oficialmente o Dia do Hospital.
Infelizmente, não teremos muito o que festejar neste ano de 2004. Os
hospitais mineiros continuam atravessando uma das piores crises da
nossa história, causada especialmente pelo desequilíbrio nos
repasses do Governo Federal, por meio do Sistema único de Saúde -
SUS. Inúmeros hospitais de Minas, ao invés de agregar valores e
serviços aos seus pacientes, estão agregando dívidas junto aos
Bancos, contraindo empréstimos a juros exorbitantes, sendo que
muitas vezes, mesmo assim, não conseguem honrar seus
compromissos, tais como o salário dos funcionários, a prestação de
serviços aos pacientes, o pagamento de fornecedores, a reciclagem
de conhecimentos do corpo médico e outros.

Em abril de 2004, o teto de repasse do SUS para Minas Gerais foi
de A$60,10 por pessoa, enquanto a média no Brasil chegou a
R$66,30. A previsão é que tenhamos um déficit de R$48.200.000,00
em atendimentos de média e alta complexidade. E isso somente em
2004.

Então, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, senhoras e senhores,
pergunto-lhes: o que podemos comemorar? Minas Gerais tem cerca
de 18 milhões de habitantes e conta com aproximadamente 600
hospitais, sendo que 80% deles possuem menos de 100 leitos. O
Brasil investe em torno de US$110,00 por habitante, ao ano, em
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recursos públicos e privados. Para se ter uma idéia, os Estados
Unidos investem US$4.000,00, ou seja, quarenta vezes mais; e o
Chile, aqui perto, US$350,00, três vezes mais. E um fato real e
gritante. A falta de recursos para a saúde tem causado a precariedade
do atendimento nos hospitais do nosso Estado, nos três âmbitos de
Governo. Minas tem sinalizado positivamente e tentado fazer a sua
parte, melhorando sua participação por meio de programas próprios,
como, por exemplo, o Viva Vida, que já está mudando a realidade de
algumas regiões mineiras com a redução da mortalidade infantil e do
índice de mortalidade materna.

Os hospitais possuem um incontável número de fornecedores
necessários ao seu funcionamento, desde alimentos até
medicamentos, em que obviamente estão incluídos maquinários de
tecnologia de ponta, itens importantes para o desempenho exemplar
dessas instituições. Lamentavelmente, as dificuldades financeiras
existentes no momento agravam-se cada vez mais pela deficiência na
tabela e no repasse do SUS, haja vista a defasagem dos
procedimentos médicos oferecidos, incluindo o abuso dos planos de
saúde, de outros institutos estaduais, atrasos nos pagamentos e
planos que remuneram mal. Tudo isso tem causado sucessivos
fechamentos mensais de hospitais, que operam no vermelho.

Apesar de todas as dificuldades financeiras e considerando a
burocracia exigida pela Vigilância Sanitária para o cadastramento de
serviços, os hospitais mineiros continuam com sua batalha em favor
de um melhor atendimento e como salvaguarda de vidas.

Necessitamos ainda, urgentemente, de mais investimentos na
prevenção, para que possamos preservar a saúde de nossa gente, e
não combater a doença. Devemos evitar que certas doenças
apareçam com ações preventivas. Sabemos da luta do Governo
Federal relativamente à alimentação, com seu programa Fome Zero e
outras participações, buscando sempre minimizar essa situação
desastrosa por que passa a saúde no nosso País. Podemos ainda
destruir a doença causada pela ineficiência e falta de vontade, que
atinge certos níveis de governo. Temos de arregaçar as mangas e unir
forças em benefício da população.

Os hospitais, por meio de todos os seus profissionais, deveriam ser
considerados sinônimos de vida, um alento de esperança e
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confiabilidade para aqueles que necessitam de seus serviços.
Ontem, à noite, tive a necessidade urgente de ir a Curvelo e, hoje,

voltando bem cedo para Belo Horizonte, ouvi pela ltatiaia que o único
hospital de Ouro Preto se encontra fechado devido ao atraso no
pagamento dos funcionários, que fizeram greve e abandonaram o
hospital, e este está lutando para voltar a prestar serviços à
comunidade. A situação é realmente angustiante. O único hospital de
Ouro Preto fechou, após meses de total falta de condições de
pagamento de suas obrigações, o que ocasionou uma paralisação dos
funcionários.

Aos Diretores e funcionários de todos os hospitais de Minas Gerais e
também à Associação dos Hospitais de Minas Gerais, por intermédio
de seu Presidente, Dr. Carlos Eduardo Ferreira, meus parabéns pelo
trabalho constante, pela incansável luta em busca de soluções. Quero
dizer-lhes que vocês não estão sozinhos, que podem contar com o
trabalho desta Casa, dos Deputados e, principalmente, deste, que é
médico e tem de apoiar todas as iniciativas em benefício da saúde do
povo de Minas Gerais. Com muita alegria concedo aparte ao nobre
colega, médico e Deputado do PT, Ricardo Duarte.

O Deputado Ricardo Duarte (em apar te)* - Doutor Viana,
gostaríamos de cumprimentá-lo por lembrar-se do Dia do Hospital.
Esse é um problema que tem feito parte, diuturnamente, das nossas
preocupações na Comissão de Saúde. Queria apenas fazer um
complemento à sua fala e dizer que é verdade que os hospitais
públicos do Brasil, inclusive os particulares que trabalham pelo SUS,
estão passando por momentos difíceis, porque o Brasil tem,
realmente, dificuldade na obtenção de financiamento. Mas temos de
ter uma visão muito mais positiva do que tem ocorrido. No nosso caso
- eu mais que o senhor -, que trabalhamos antes do SUS, atendendo à
população carente deste País, sabemos que a implantação desse
serviço, desse grande plano de saúde do Governo foi um dos maiores
trabalhos de inclusão social.

Não havia outra opção nas décadas de 70 e 80 a não ser atender
gratuitamente os que não podiam pagar, pois, caso contrário,
permaneceriam jogados. O SUS é o grande caminho para a solução,
mas precisa de recursos. A maioria dos hospitais de Minas Gerais tem
menos de 100 leitos. Hospitais com menos de 120 leitos são inviáveis
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economicamente. No mundo inteiro, os hospitais pequenos estão
sendo fechados. Os países que possuem recursos, repassam-nos
para que os hospitais pequenos sejam fechados ou para que
aumentem sua capacidade laborativa. E necessário mudar a gestão e
regionalizar o trabalho da saúde. Sem isso não avançaremos.

Parabenizo o Governo de Minas Gerais, pelo trabalho e pela gestão
da Secretaria da Saúde; mas, ao mesmo tempo, critico-o
veementemente por não aplicar os 12%, necessários e obrigatórios,
conforme determina a Emenda Constitucional n° 29, de 2000.

Anteontem, no debate da LDO, tentamos fechar as portas para que
o Governo não pagasse os salários dos aposentados do Corpo de
Bombeiros ou não desviasse os recursos da saúde para outros fins.
Saneamento pode ser discutido, pode vir a ser saúde; mas, neste
momento, é necessários aplicar os 12% no atendimento à saúde.

Existe defasagem no pagamento do SUS, bem como falta de
recursos, mas é necessário que modernizemos a gestão da saúde
pública como um todo. A Santa Casa de Ouro Preto pode ser citada
como um exemplo dessa situação, pois está com dificuldades para
retomar suas atividades e tem dívidas altíssimas com fornecedores e
funcionários. Temos acompanhado a situação desse hospital,
conforme fizemos com a Santa Casa de Belo Horizonte, com o
Hospital da Baleia e com os Hospitais São Francisco e São José.
Existem inúmeros hospitais em crise.

Deixo uma mensagem de otimismo com relação à implantação
efetiva do SUS, à melhoria da gestão e ao aumento, com que o
Governo Federal tem sinalizado, cumprindo fielmente o que manda a
Constituição. Se investirmos mais em prevenção, a saúde do Brasil,
no futuro, será melhor. Obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Deputado Ricardo Duarte, suas
palavras são bem abalizadas, e as reforçamos. Os últimos hospitais
que V. Exa. citou são grandes hospitais. Citei os hospitais com menos
de 100 ou até 100 leitos, porque não há como aumentá-los. Não
haverá oferta de mais AIHs. No hospital de Curvelo, as Ali-Is não são
pagas há cinco meses.

Depositamos esperança no Governo Federal, pois queremos o bem
da comunidade. Os hospitais com 100 leitos são a maioria, e não há
como ultrapassar esse número. Não conseguem manter-se, quanto
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mais crescer. Confiamos no Ministro Humberto Costa, que está se
dedicando ao assunto, de corpo e alma. Temos esperança e
confiança de que muito será feito.

Estou com um boletim dos hospitais informando que o reajuste das
tabelas do SUS passa a vigorar a partir de julho.

É um começo. Estão tão defasadas - sabemos disso, não criticando
o atual Governo, mas o projeto de governo que veio ao longo do
tempo adoecendo a saúde deste País -, que aumento em cima de
nada é nada.

Os médicos, os prestadores de serviço, os planos de saúde,
estamos brigando contra os grandes conglomerados que exploram,
por meio de seguro de saúde e de plano de saúde, os prestadores de
serviços e que, além disso, oferecem péssimos serviços aos usuários.

Um segundo assunto diz respeito ao Corpo de Bombeiros Militar.
Fez-se aqui referência a eles e, por coincidência, amanhã, dia 2 de
julho, é o Dia do Bombeiro Militar.

Felicito esses valorosos profissionais, dedicados defensores da vida,
que arriscam o próprio bem-estar em defesa dos outros, do seu
próximo e dos desconhecidos. Para o bombeiro, nada importa quando
o dever fala mais alto e mais forte.

Quero, portanto, nesta tarde, prestar, em nome - tenho certeza - de
todos os Deputados, as homenagens aos valorosos bombeiros, que
comemorarão o seu dia na data a que nos referimos.

Por último, quero deixar a minha reflexão com referência aos
problemas envolvendo a Polícia Civil. Sempre a defendi, pois há muita
gente na Polícia Civil que cumpre, como prestador de serviço à
população, o seu dever de funcionário público. Repito: temos muitos
funcionários da Polícia Civil que cumprem as suas obrigações, mas,
infelizmente, há maus policiais na instituição.

Então, é inconcebível que nós, que pagamos pelo trabalho desses
policiais, aceitemos o que estão fazendo, exatamente o contrário
daquilo que é a missão da polícia. Pagamos para que nos dêem
segurança, para que combatam o crime, mas, infelizmente, está a
conivência de alguns policiais da gloriosa Polícia Civil com o crime,
que deveria ser combatido. Isso contraria a finalidade e as tradições
da Polícia Civil de Minas Gerais.

Não somos a favor desse grupo que está trabalhando na contramão
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e contra o povo de Minas Gerais, ainda mais quando são pagos
por esse povo.

Deixo, então, essas três considerações: a primeira com relação à
situação angustiante dos hospitais de Minas Gerais; a segunda, como
uma homenagem aos bombeiros pelo seu dia; e a terceira, uma
manifestação contrária à atividade ilegal, desonesta e imoral de
alguns policiais da Polícia Civil, que devem, é claro, como qualquer
cidadão, ser punidos por seus erros.

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

Deputados, pessoas que nos assistem pela TV Assembléia, gostaria
de registrar que, na manhã de hoje, tive a honra de participar da
cerimônia de lançamento do Instituto Viva BH, que contou com a
presença do Prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, do
Governador do Estado, Aécio Neves, e do Presidente do CDL,
Roberto Alfeu.

Ali estiveram presentes várias lideranças, apoiadores, Vereadores,
secretários municipais e empresas de comunicação: TV Globo, Rádio
Itatiaia, Rede Bandeirantes, Rede Minas, praticamente toda a
imprensa de Belo Horizonte que cobre o nosso glorioso Estado. As
pessoas que fazem parte desse Instituto Viva BH querem uma Belo
Horizonte mais tranqüila, com mais segurança.

O Viva 6H é um movimento organizado por várias entidades da
sociedade civil, com o objetivo de promover o desenvolvimento e a
valorização de Belo Horizonte, por meio da mobilização e articulação
da sociedade, para implementar iniciativas que tragam melhorias à
cidade. Um dos principais projetos do Viva BH é o Olho Vivo, que
consiste na instalação de cerca de 100 câmeras de vídeo em pontos
estratégicos das vias de grande incidência criminal na região central
de BH.

A questão do monitoramento de vias públicas, por meio de câmeras,
há muito desperta o meu interesse. Como Vereador de Belo
Horizonte, tive a oportunidade de estudar esse assunto e de criar um
projeto de lei que foi convertido na Lei Municipal n° 8.460, de 2002,
em vigor.

Aqui, na Assembléia, apresentei o Projeto de Lei n° 311/2003, que
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está pronto para votação em 2 0 turno. O objetivo desse projeto é
disciplinar o uso das câmeras utilizadas com o fim de segurança. Uma
vez que a segurança pública é competência do Estado, faz-se
necessária uma lei estadual.

As vantagens das câmeras são inquestionáveis. A análise dos
índices de criminalidade informa a redução de cerca de 40% na
incidência de furtos e roubos nos locais monitorados. Há, porém,
preocupações quanto ao uso indiscriminado desse recurso
tecnológico. Uma das preocupações refere-se à destinação das fitas
com os registros das imagens captadas em logradouros públicos.
Como a câmera fica o dia inteiro registrando a entrada e a saída dos
moradores e o movimento do comércio, corre-se o risco de essas
imagens caírem em mãos erradas e serem usadas para auxiliar
atividades criminosas, como seqüestros e assaltos. Para evitar que
isso aconteça, o projeto de lei por mim apresentado estabelece que a
focalização permanente de ruas, avenidas e praças, bens de uso
comum do povo, somente poderá ser feita após autorização do poder
público. Prevê ainda que as imagens só podem ser exibidas a
terceiros por meio de requisição policial ou judicial.

Muitas outras questões são abordadas no projeto. Convido as
Deputadas e os Deputados a lerem o substitutivo de liderança
apresentado ao Projeto de Lei n o 311/2003. O Governador Aécio
Neves, como apoiador do Instituto Viva BH, que não é um projeto
apenas da Prefeitura de Belo Horizonte, mas do Governo do Estado,
dos jornais "Estado de Minas", "O Tempo", "Diário da Tarde", das
rádios, das televisões e das associações, enfim, de todos os que se
preocupam com a segurança de BH, tem grande interesse em receber
esse projeto para sancioná-lo. Peço aos nobres pares que apóiem o
projeto, para que possamos aprová-lo.

O projeto envolve os logradouros públicos, como hospitais públicos,
delegacias, avenidas, praças e rodovias. Quero aproveitar para
lembrar a morte do Promotor Lins. Se houvesse uma câmera instalada
no local, com certeza o crime teria sido esclarecido em 2 ou 3 horas.
Mas, graças a Deus, os responsáveis já foram identificados, estão
sendo julgados e punidos.

Como justifico no projeto, acredito que as câmeras de vídeo são
instrumentos eficazes no combate à criminalidade. Porém é
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necessário tomar algumas cautelas para que a imagem e a
intimidade das pessoas não sejam violadas e o Estado não seja
condenado a pagar vultosas indenizações.

Recentemente tivemos o caso de duas cidadãs que estavam em
situação cotidiana e tiveram as suas imagens registradas sem
autorização prévia. As imagens foram parar na revista "Playboy" e,
devido ao contexto erótico da revista, as mulheres sofreram
constrangimentos perante familiares e amigos. O Tribunal de Alçada
de Minas Gerais reconheceu a violação do direito à imagem e
condenou a Editora Abril a pagar indenização. Caso as imagens
tivessem sido captadas por uma das câmeras utilizadas pela PMMG,
a indenização seria paga pelo Governo do Estado.

Sabemos, ainda, do caso de empresas que instalaram câmeras em
banheiros e vestiários com o objetivo de evitar o furto de peças de
pequeno porte. As câmeras somente foram retiradas após ordem
judicial.

As duas situações que exponho aqui demonstram que o uso das
câmeras não pode continuar desregu lamentado. E necessário criar
regras e instrumentos para que os órgãos públicos possam atuar
administrativamente, sem a necessidade de provocar a justiça. Esse é
o objetivo do projeto.

Na Savassi, onde instalaram, salvo engano, 42 câmeras, o índice de
criminalidade foi reduzido praticamente para 42%. Certamente, com a
instalação dessas câmeras de vídeo nas Avenidas Sinfrônio Brochado
e Visconde de Ibituruna, no Barreiro, em Venda Nova e nos grandes
centros comerciais de Belo Horizonte, onde ocorrem furtos de
veículos, seqüestros relâmpago, as pessoas serão identificadas, e a
polícia será acionada rapidamente.

Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, público que nos assiste
pela TV Assembléia e pelas galerias, o nosso propósito e objetivo é
trazer maior segurança aos cidadãos, que já não agüentam tanta
violência não somente em nossa Capital, mas também no Estado e no
Pais.

Tenho sido questionado por alguns colegas sobre meu
posicionamento durante a convenção do PL, em que a maioria decidiu
apoiar o atual Prefeito, com três votos contrários. Como Presidente do
PI- de Belo Horizonte e como Deputado Estadual residente na Capital,
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tinha direito a voto. Antes da votação, declarei que votaria contra
essa aliança porque o PT assumiu compromissos com nosso partido
em duas campanhas, e não os cumpriu. Meus companheiros deram
um "sim" chocho e sem graça para a aliança PT-PL. Não tenho nada
contra a pessoa do Sr. Fernando Pimentel, que tem me tratado com
muito respeito e que tem administrado Belo Horizonte com muita
responsabilidade; no entanto, cercam o Prefeito alguns Secretários
irresponsáveis. Determinadas lideranças assumiram compromissos
com o PL, mas perdi a coragem de pedir às nossas militâncias que
voltassem a trabalhar, pois apesar de o combinado haver sido que
participaríamos da administração, algumas pessoas do partido nem
sequer eram recebidas na Prefeitura de Belo Horizonte. O combinado
não é caro e não é apenas querer cargo, mas ajudar a administrar
esta grande cidade; por causa desse trato tomei tal decisão. Estou
consciente e pedi licença ao partido para trabalhar para o candidato
João Leite.

Tenho sido questionado porque nunca mudei de partido, mas fui
coerente e honesto com os companheiros, pois avisei que não votaria.
Tivemos muitas decepções. Não dou conselho a quem não pede, mas
me atrevo a dizer ao Prefeito que algumas pessoas que o cercam
deveriam ser afastadas por estar prejudicando sua administração.
Reconheço seu interesse em fazer uma boa administração, com
transparência, ética e verdade. Há muitos homens e mulheres
responsáveis no PT, pessoas éticas e transparentes, mas também há
muitos caras-de-pau.

Compromissos assumidos e não cumpridos levaram-me a tomar
essa decisão. Desejo ao candidato do PT, Fernando Pimentel,
sucesso em sua empreitada. Mas não poderia haver tomado outro
caminho após várias reuniões e compromissos não cumpridos. Na
hora em que foi declarado o resultado da votação, alguns
companheiros ficaram sem graça. Vi também a falta de graça de
outros companheiros. Não tenho autorização da coligação de Ronaldo
Vasconcelos, mas percebi que vários pré-candidatos e candidatos
estavam sendo forçados, como se quisessem ir para outro lugar.

Na minha opinião, são três mandatos administrados pelo PT. Quero
dizer que há, sim, homens e mulheres competentes e responsáveis no
PT. Acredito que serei provocado por alguém. Se isso ocorrer vou dar
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nomes e expor o que for preciso. Belo Horizonte precisa de
homens e mulheres empreendedores, que apresentem projetos
reestruturantes. Precisamos olhar para as áreas de segurança,
educação e saúde. Como Deputado majoritário da região do Barreiro,
apoiei, instalei comitê, consegui lideranças, paguei-lhes para
trabalhar, mas vocês não imaginam qual é o tratamento dispensado a
este parlamentar. O que se pede é o que não é feito; logo, não há
consideração com as pessoas que votaram e acreditaram que eu
tosse um representante legitimo. Não tenho sido respeitado por
alguns Secretários da atual administração. Por isso tomei essa
decisão. Estou consciente de que serei perseguido por esses
Secretários e por algumas lideranças do partido que não apoiei. Fui
muito claro e honesto comigo mesmo e com os companheiros. Vou
trabalhar para que essa situação mude. Sempre que possível, estarei
nesta tribuna fazendo outras declarações, mostrando que tomei o
caminho de que Belo Horizonte precisa. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Lúcia Pacífico.
A Deputada Lúcia Pacífico - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo

Aloise, Sras. Deputadas, no dia 1 0/7/94, há dez anos, implantava-se o
Plano Real como medida de contenção da loucura inflacionária em
que vivíamos, numa total perda de referência monetária e econômica.
O que significam estes dez anos? Como foi a vida do brasileiro
comum nesse período?

As alterações no cenário econômico, sem dúvida, foram grandes. A
estabilização da moeda trouxe de volta o valor do nosso dinheiro, o
qual se havia perdido no meio do turbilhão que era a inflação mensal,
já na casa de dois dígitos. Os fornecedores reabilitaram a venda a
crédito. A compulsão de consumo gerada pela insegurança foi
contida. Já não víamos os carrinhos transbordando, em razão do
medo de, no dia seguinte, o dinheiro já não dar para comprar quatro
ou cinco produtos. O brasileiro aprendeu quanto custava cada objeto.
Aprendeu, enfim, a dar valor a cada real que ganhava e gastava, pois
passou a compreender o poder de compra da nossa moeda.

Nos primeiros anos, houve ganho de qualidade de vida do cidadão,
em especial o de baixa renda, que passou a consumir não só produtos
essenciais, que, até então, não os consumia, mas também supérfluos
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ou semi-supérfluos. Nunca se acreditou que fossem à mesa do
trabalhador o frango, símbolo do Plano Real, e até o iogurte, que
viraram figuras fáceis. Eletrodomésticos, em geral, também ganharam
espaço nas casas, especialmente a televisão e a geladeira.

O brasileiro reaprendeu a consumir. Pôde fazer planos, marcar
época para determinada compra, estabelecer prioridades, dada a
estabilidade da moeda. A vivência de uma economia estável fez dele
um consumidor diferente, muito mais exigente, que compara os
preços, pesquisa, vai à luta, reclama, põe a boca no trombone e
procura as melhores ofertas.

Hoje, Sr. Presidente, passados dez anos, o quadro mudou. O frango
e o iogurte já não freqüentam a mesa do brasileiro comum,
especialmente a daquele de renda mais baixa.

A venda de eletrodomésticos andou para trás. O crediário passou a
ser a única opção de compra, com grandes altas de juros, e a
inadimplência anda solta. O consumidor, embora tenha aprendido
sobre a arte de consumir, consome cada vez menos. Significativa
perda do poder de compra é fato consumado.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, como um país que demonstra
tanta genialidade, como o Brasil, pode andar para trás como está
fazendo? O país que está na ponta do Projeto Genoma, que
desenvolve tecnologia para uso de combustível vegetal e não
poluente, entre tantas outras façanhas, não, pode ficar para trás no
desenvolvimento humano da sua gente. E preciso reencontrar o
caminho da retomada do crescimento, e é preciso dar ao cidadão a
perspectiva de melhores dias.

Neste aniversário do Plano Real, convido a todos para refletirem
sobre os rumos que o Pais está seguindo, sem nos esquecermos dos
ganhos significativos que a população teve, mas, sobretudo, sem nos
esquecermos de que só isso não foi suficiente.

Vilões do Plano Real existem muitos - existiram e ainda existem
muitos. Mas eu quero aqui desta tribuna expressar meus
cumprimentos a cada consumidor de Belo Horizonte, de Minas Gerais
e do Brasil, a cada dona-de-casa que, com muita competência, tem
feito a sua parte, tem desempenhado o seu papel de maneira cada
vez mais consciente, cada vez mais crítica. Muito obrigada.

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

Srs. Deputados, pessoas que nos acompanham pelas galerias e pela
TV Assembléia, hoje tivemos a alegria de participar, pela manhã, de
um programa que consideramos deve ser permanente em nosso
Estado e em todo o Brasil. Trata-se de um programa de incentivo a
um dos grandes valores culturais, particularmente de Minas Gerais:
nossas bandas de música, que, além de representarem manifestação
cultural e artística de valor indiscutível, são o nascedouro e
formadoras de grandes talentos da música em Minas e em todo o
Brasil.

Entendemos que o programa deve ser permanente, porque lá vimos,
com alegria, mais de 40 bandas serem contempladas com
instrumentos, mas Minas Gerais deve ter próximo de mil bandas. E
uma tradição da nossa gente, e vemos, com muita tristeza, que, com
freqüência, as bandas têm dificuldades até de renovar seus
instrumentos musicais.

Quando fui Prefeito de Divinópolis, tive a alegria de apoiar e
incrementar nossa escola de música, que deixei funcionando com
quadro de pessoal de aproximadamente 80 professores e mais de 400
alunos, sendo todas as modalidades instrumentais ali ensinadas. Não
é por acaso que Divinópolis tem tantos talentos na música a oferecer.

E importante que o poder público se preocupe com isso, porque o
talento, o dom não está restrito a essa ou àquela classe social, mas o
poder de adquirir um instrumento ou de se instruir para música ou
outras áreas do conhecimento no campo das artes está restrito a
quem pode comprar e pagar.

E preciso que haja, sim, esse cuidado. Ficamos felizes de ver que,
não podendo ser todos os municípios atendidos, nossa região
Itapecerica, Pedra do lndaiá, Santo Antônio do Monte, Formiga, Itaúna
e, com certeza, todas as regiões em que atuam os Deputados da
Casa, receberam alguns instrumentos.

Menciono essa ação importante, embora muito aquém da demanda
real, porque há centenas e centenas de pequenas bandas musicais
municipais ou de entidades filantrópicas, e temos de criar condições
para que a cultura seja melhor apoiada em Minas Gerais. Por isso,
estamos trabalhando com a sociedade organizada na realização de
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um fórum mineiro de cultura, que será realizado em agosto aqui na
Assembléia.

Reuniremos diversos segmentos da cultura, entidades da área
governamental, o próprio Secretário de Cultura, Luiz do Nascimento e
Silva, e, de modo muito especial, o Secretário Adjunto, Prof. José
Osvaldo Lasmar, que tem se empenhado conosco. Hoje mesmo
teremos uma reunião preparatória na Casa. Nosso objetivo é realizar
um seminário produtivo, para debater os vários temas afetos à cultura,
às políticas públicas de financiamento e a articulação dos municípios,
Estados e União no que diz respeito a políticas culturais.

O financiamento da cultura é extremamente restrito à Secretaria da
Cultura. A lei estadual de incentivo à cultura e a própria lei que
regulamenta a estrutura da Secretaria da Cultura em Minas Gerais
representaram avanços indiscutíveis, mas hoje é preciso uma revisão.
Percebe-se que alguns pequenos produtores de eventos culturais não
conseguem captar os recursos. As vezes conseguem o certificado,
mas há enorme dificuldade para captar os recursos.

E preciso ainda que se discuta a necessidade de se criar uma
comissão permanente de cultura na Casa, para que a cultura não seja
apenas eventualmente discutida na Casa.

A cultura está em tudo na vida, mas, às vezes, não temos uma
atenção especial para com ela. Do nascimento à morte ela está
presente. O próprio falar da nossa língua, nosso idioma, nossos
costumes, nossa comida, nossos hábitos alimentares, nossa música,
a dança, o teatro, o folclore e, até mesmo, de certa forma, as
atividades esportivas são carregadas de valores culturais. No entanto,
percebemos que não há um compromisso mais forte, embora
tenhamos a felicidade de ter hoje, à frente da Secretaria da Cultura, o
ex-Ministro Nascimento e Silva, que vem fazendo um esforço
fantástico. O ato que houve hoje pela manhã, na Praça da Liberdade,
demonstra que o Secretário está atento a todas essas questões. Está
organizando seminários regionais para discutir a cultura mineira.

Aproveito para convidar todos aqueles que se interessam ou atuam
profissionalmente no campo da cultura para que entrem em contato
conosco por meio do nosso gabinete, para que possamos organizar
um seminário produtivo para o mês de agosto aqui na Assembléia.
Esperamos que não seja apenas um conjunto de palestras ou
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proposições. O seminário precisa propugnar por mudanças e
viabilizá-las para um maior fortalecimento da cultura.

Sr. Presidente, quero falar ainda da minha alegria, até por ser um
Deputado que vivência o segundo ano do primeiro mandato, de poder
contribuir para distribuir, de uma maneira mais justa, os benefícios do
Estado a toda Minas Gerais, assim como cada colega desta Casa fez.

Retiro-me às emendas parlamentares, que são gestos importantes e
bem conduzidos pela Assembléia Legislativa e pelo Governador Aécio
Neves. Tenho convicção de que todas receberão o tratamento
adequado por meio dos convênios firmados. No passado, havia
discussões sobre os métodos dos Deputados para ajudar as cidades.
Eu mesmo questionei o uso de recursos públicos por meio dos
parlamentares para esse fim.

Entretanto, vejo que o Legislativo, em que pese não atender a todas
as demandas, cumpre um papel importante. Nossa vontade era
destinar recursos para saúde, educação, saneamento e segurança
para todas as cidades mineiras. O orçamento tem as proposições do
Executivo, e cabe a nós, por meio de emendas, atender as regiões em
que atuamos. Alegro-me, pois procurei fazer o milagre dos pães. Os
recursos são poucos, e muitos precisam. Acompanhei Prefeitos,
líderes comunitários e vi que os nobres colegas fizeram a mesma
coisa. Pessoalmente não estive muito presente, mas nossa assessoria
acompanhou e orientou. O Governo do Estado quer que as emendas
se materializem em convênios, e estes, em benefícios para a
comunidade. Conseguimos favorecer Divinópolis, Carmo do Cajuru,
ltaúna, São Gonçalo do Pará, Nova Serrana, Bom Despacho, Luz,
Moema, Estrela do lndaiá, Paineiras, Biquinhas, Morada Nova,
Abaeté, Claúdio, Carmo da Mata, Oliveira, São Tiago, Bom Sucesso,
Santo Antônio do Monte, Tapiraí, Prados e outros municípios.
Procuramos dividir os recursos, priorizando saúde, educação e infra-
estrutura urbana.

Muitos pensam que o Deputado está aqui para fazer leis.
Logicamente, devemos ter atenção especial com a legislação. Hoje,
de manhã, por exemplo, analisamos, nas Comissões de
Administração Pública e de Constituição e Justiça, projetos de lei
envolvendo a carreira de várias categorias, os quais devem ser
aprovados antes do recesso. Entretanto, também somos um elo para
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a comunidade, que, muitas vezes, não tem um atendimento
adequado na saúde. Indicamos emendas para Bom Sucesso, Cláudio,
Luz e Nova Serrana nessa área, enquanto alguns me diziam que
saúde e educação eram tratados pelo Estado.

O Governo faz um trabalho fantástico. O PROHOSP é um programa
inédito e mostra que o Estado leva a sério o compromisso de um
Minas Gerais melhor para todos, tendo em vista o tratamento sério
dado a temas como saúde e educação. Agora, precisamos da
compreensão dos Secretários de Planejamento e da Fazenda para
que ajudem o Governador a encontrar meios de aplicar os 12% da
saúde sem subterfúgios.

Precisamos do dinheiro da saúde de forma completa. Este ano
apresentarei novamente uma emenda para a saúde. Já apresentei
emenda para a educação, propondo fosse feita a cobertura de uma
quadra em uma escola estadual de Carmo da Mata, e também para
outras cidades. E curioso o Deputado propor emenda para uma escola
estadual. Fiz isso e continuarei a fazer, porque é angustiante ver
tantas escolas estaduais em situação de enorme precariedade,
precisando de ampla reforma, de ser ampliada ou de ter quadra
coberta. Além disso, lutaremos para que seja ampliado os orçamentos
da saúde, da educação e da segurança pública, áreas que deverão
ser consideradas, de fato, prioritárias, para que possamos ter uma
qualidade de vida melhor.

Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, por último tenho a alegria
de dizer que ontem, dia 30 de junho, realizamos a convenção do
PSDB, em Divinópolis. Houve também a convenção do PP, do PFL,
do PI- e do PSL. Nós, que estávamos muito preocupados e
empenhados em discutir o que seria melhor para a nossa cidade, uma
das maiores de Minas Gerais, estamos convictos de que Divinópolis
precisa encontrar um novo caminho e não pode continuar a sofrer o
que tem sofrido, pelas dificuldades atuais e pela forma com que vem
sendo dirigida. Tínhamos todas as condições de lançar um candidato
pelo PSDB, assim como o PL, que, aliás, possuía candidato iniciando
campanha ou se colocando como tal em fase definitiva, O "slogan" da
frente que criamos trazia o nome: "Divinópolis em primeiro lugar".
Portanto, pensando, em primeiro lugar, em favor de Divinópolis e
atendendo a apelo de todos aqueles que têm carinho especial pela
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cidade, houve um gesto de altruísmo, de boa-vontade - diria mais -,
de grande maturidade política. Unimo-nos todos em uma ampla
aliança, que reuniu 16 partidos, inclusive o PT, o PTB, o PSDB, o PI- e
outros. Todos esses partidos entendem que, quando se tem um
objetivo comum e se quer, de fato, trabalhar para uma cidade do
tamanho de Divinópolis, é preciso pensar grande, abrir o coração e
deixar de lado qualquer vaidade, projeto pessoal ou partidário, para
que haja união e se possa trabalhar por um projeto maior, um projeto
para Divinópolis. Com isso, tivemos a satisfação de registrar em nossa
convenção, por unanimidade de nossos companheiros, em uma festa
de cidadania e de democracia, o apoio ao candidato do PTB,
Demétrius da Costa Pereira, e, como seu Vice, o candidato Rinaldo
Valério, pelo PPS. Essa aliança representará um marco na história de
Divinópolis. Foi uma ocasião em que, praticamente, todas as
lideranças e os Deputados que ali residem - dois Deputados Federais,
Francisco e Jaime Martins, e este Deputado - reuniram-se em um
projeto, que se entende não pertencer a esse ou a aquele partido,
mas a todo o povo de Divinópolis. Portanto, o processo eleitoral
iniciou-se a partir desse instante, talvez o mais importante. Constituiu
um momento de renúncia, de desprendimento e de se buscar o
objetivo maior: servir a nossa cidade em primeiro lugar. Muito
obrigado, Sr. Presidente e todos os que nos ouviram.

2 a Parte (Ordem do Dia)
1 a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, 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.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial dos

Depósitos de Veículos Apreendidos solicitando a prorrogação do seu
prazo de 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.

2 Fase

ffl
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O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta 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 - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Wanderley Ávila, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de
modo que os Projetos de Lei n

o
s 1.128/2003 e 1.364/2004 sejam

apreciados em 1° lugar entre as matérias em fase de discussão, nessa
ordem. 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 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.128/2003, da
Deputada Manha Campos, que cria o Projeto Mineiro de Incubadora
de Empresas. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo
para emitir parecer. A Comissão de Turismo opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de
Educação opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n°
2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Turismo. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 3, que apresenta, e
pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de Turismo, e do
Substitutivo n° 2, da Comissão de Educação. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Protocolamos um pedido para instalação

de uma CPI para apurar a situação das notas fiscais.
A Assembléia Legislativa tentou, em audiência pública, na semana

passada, incorporar a força-tarefa que apura a situação das notas
fiscais falsas em Minas Gerais. Não estamos entendendo muito bem.
Parece-me que o processo está um pouco abafado, e não sabemos
quem está fazendo isso.

Já protocolamos hoje, Sr. Presidente, a solicitação de instalação
imediata de uma CPI para que a Assembléia possa também apurar as
denúncias divulgadas pela imprensa, as quais tivemos a oportunidade
de discutir em uma reunião conjunta das Comissões de Segurança
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, presidida pelo
Deputado Sebastião Helvécio, quando constatamos não haver grande
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interesse em uma solução.
A Secretaria da Fazenda, mesmo sabendo de toda a trama de

falsificação de notas, da emissão de notas frias e da triangulação do
ICMS, sente-se impotente para tomar qualquer decisão. Não adianta
afirmarem que colocarão empresários na cadeia; isso não acontecerá.
Irão colocar os 'laranjas", os coitados que não têm a mínima condição
e que foram ludibriados e usados para assinar contratos; não
conseguiremos chegar aos que realmente fizeram essa lavagem de
dinheiro, essa falcatrua, usando os "laranjas" para sonegar impostos.

Portanto, Sr. Presidente, temos solicitado insistentemente a
instalação da CPI das notas frias, das mineradoras, mas a Presidência
insiste em não fazê-lo. No entanto, continuaremos a insistir, pois
queremos ajudar o Estado a apurar o que está sendo denunciado.

Deputado Rêmolo Aloise, nosso Presidente, solicitamos
veementemente que V. Exa. determine a instalação da CPI, para que
possamos, antes do encerramento do semestre, instalá-la e, na volta
do recesso, já com as provas das falsificações de documentos e
sonegações - principalmente dos atacadistas -, possamos fazer nosso
trabalho. Ressalto que a sonegação não ocorre apenas no ferro-gusa,
e não estamos vendo essa discussão chegar ao sistema de
atacadistas de Minas.

Insistimos na instalação dessa CPI, para que a Assembléia
Legislativa possa cumprir seu papel constitucional de fiscalizar os atos
do Poder Executivo. Pelo que estamos vendo, a força-tarefa não vai
atingir seus objetivos, e queremos aprofundar as investigações.

Sr. Presidente, contamos com seu apoio, pois queremos apurar os
fatos: sonegação fiscal, abuso das mineradoras, etc. Pedimos-lhe que
entre nessa luta e autorize a instalação de uma comissão para fazer
as investigações.

O Sr. Presidente - Discussão, em ? turno, do Projeto de Lei n°
1.364/2004, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, que
acrescenta dispositivos à Lei n° 6.763, de 26/12175, que consolida a
legislação tributária estadual (As alterações visam a beneficiar
produtores e cooperativas rurais, especialmente os ligados à
cafeicultura). A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela rejeição do projeto.
Em discussão, o projeto.
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- Vem à Mesa:

SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.364/2004
Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975; a Lei n° 13.470,

de 17 de janeiro de 2000; e a Lei Delegada n° 60, de 29 de janeiro de
2003, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A Secretaria de Estado da Fazenda promoverá estudos

visando aprimorar a legislação tributária aplicável às operações com
café, reavaliando os procedimentos de controle que facilitem a
apuração da responsabilidade tributária nas operações que se
destinem à exportação, ao abrigo da não-incidência do ICMS, na
forma prevista no § 1° do art. 70 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro
de 1975, na hipótese de não se efetivar a exportação por culpa
exclusiva da empresa adquirente da mercadoria, seja esta
exportadora, "trading company", armazém alfandegário ou entreposto
aduaneiro, bem como nos casos em que a adquirente agir com fraude,
dolo ou má-fé.

Art. 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a considerar como
efetivamente exportado 70% (setenta por cento) das operações de
remessa de café cru, em grão, com o fim específico de exportação,
anteriores a 25 de maio de 2000, mediante requerimento do
contribuinte, observados a forma e o prazo fixados em regulamento.

§ 1° - O crédito tributário remanescente e os honorários
advocatícios, se for o caso, deverão ser pagos integral ou
parceladamente, observados a forma, o prazo e as condições
definidas pelo Poder Executivo e o seguinte:

- poderá ser autorizada a utilização de crédito acumulado relativo à
exportação;

II - o contribuinte deverá desistir da ação judicial ou da discussão na
instância administrativa;

III - para efeito de parcelamento do crédito, o contribuinte deverá
oferecer, como garantia, fiança bancária ou hipoteca.

§ 20 - O disposto neste artigo não autoriza a restituição de valores já
pagos.

Art. 30 - Os artigos a seguir relacionados, da Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1976, passam a vigorar acrescidos dos seguintes
dispositivos:
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"Art. 16-...
XVII - escriturar os livros fiscais não vinculados à apuração do

imposto, na hipótese de eles não estarem escriturados quando da
realização da ação fiscal, na forma e no prazo previstos em
regulamento.

Art. 53-
§ 5° -
6 - de imposição da penalidade prevista no inciso X, "b", do art. 54

desta lei.
Art. 55 -
XXXV - por deixar de escriturar ou escriturar em desacordo com a

legislação tributária os livros fiscais não vinculados à apuração do
imposto:

a) quando a irregularidade for constatada dentro do prazo do Termo
de Início da Ação Fiscal - TIAF - 1.000 (mil) UFEMGs por livro fiscal;

b) quando não atendido dentro do prazo de intimação previsto no
regulamento - 15.000 (quinze mil) UFEMGs;

c) se, após aplicadas as penalidades previstas nas alíneas "a" e "b"
deste inciso, não for cumprida a obrigação prevista no art. 16, XVII,
desta lei e os registros forem necessários ao desenvolvimento do
trabalho fiscal relacionado com o respectivo livro - 5% (cinco por
cento) do valor apurado ou arbitrado pelo Fisco, relativo ao documento
não registrado ou registrado irregularmente.".

Art. 40 - Os dispositivos a seguir relacionados, da Lei n° 6.763, de 26
de dezembro de 1976,  passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 53 -
§ 9° -
1 - a 30% (trinta por cento) do valor da multa, quando o pagamento

ocorrer no momento da ação fiscal;
Art. 54-
X-
b) ECF devidamente autorizado, quando obrigatório - 1.000 (mil)

UFEMGs por constatação do Fisco;
Art. 55 - ...

- por faltar registro de documentos próprios nos livros da escrita
fiscal vinculados à apuração do imposto, conforme definidos em
regulamento - 10% (dez por cento) do valor constante no documento,
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reduzindo-se a 5% (cinco por cento), quando se tratar de:
a) entrada de mercadoria ou utilização de serviços registrados no

livro diário;
b) saída de mercadoria ou prestação de serviço, cujo imposto tenha

sido recolhido;
XIV - por transportar mercadoria acompanhada de documento fiscal

com prazo de validade vencido ou emitido após a data-limite para
utilização ou acobertada por documento fiscal sem datas de emissão
e saída, com data de emissão ou de saída rasurada ou cujas datas de
emissão ou saída sejam posteriores à da ação fiscal - 50% (cinqüenta
por cento) do valor da operação ou da prestação;

XXVII - por deixar de proceder, na mercadoria, à selagem, à
etiquetagem, à numeração ou à aposição do número de inscrição
estadual ou, no documento fiscal, à aposição de selo, do número de
lote de fabricação ou de qualquer outra especificação prevista na
legislação tributária - 30% (trinta por cento) do valor da operação, sem
direito a qualquer redução;".

Art. 50 - A alínea "b" do inciso IX do art. 30 da Lei Delegada n° 60, de
29 de janeiro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3° -
IX -
b) Superintendência de Tributação;
Art. 60 - Acrescente-se ao art. 30 da Lei n° 13.470, de 17 de janeiro

de 2000, o seguinte inciso XVIII:
"Art. 3° -
XVIII - O veículo em posse de motorista profissional autônomo, em

decorrência de contrato de arrendamento mercantil por ele celebrado,
desde que utilizado exclusivamente no transporte escolar, na zona
rural ou desta para a zona urbana, contratado pela Prefeitura do
município onde seja prestado o serviço.".

Art. 70 - O "caput" do art. 90 da Lei n° 13.470, de 17 de janeiro de
2000, fica acrescido dos seguintes incisos V e VI:

"Art. 9° -
V - do não-pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículo

Automotor - IPVA;
VI - do não-pagamento de taxa, em que o tato gerador tenha se

materializado a partir de requerimento formal do contribuinte ao órgão
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prestador do serviço ou titular do exercício do poder de polícia, ou
cujo valor tenha sido apurado com base em informações fornecidas
pelo próprio contribuinte.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Paulo Piau
Justificação: Esta proposição tem como objetivo atender aos anseios

dos cafeicultores mineiros, no que diz respeito ao tratamento tributário
das operações com café destinado à exportação e, ao mesmo tempo,
promover adequações necessárias à legislação tributária em geral.
Desse modo, o substitutivo prevê a realização de estudos pela
Secretaria de Estado da Fazenda, para os quais já existe grupo de
trabalho definido em resolução, e a autorização para considerar como
efetivamente exportados 70% das operações com café cru, em grão,
destinado à exportação, anteriores a 25/5/2000. As demais alterações
propostas se referem essencialmente a adequações relativas a
penalidades, modificando ainda dispositivos da legislação sobre
Conselho de Contribuintes e estrutura da Secretaria de Estado da
Fazenda.

O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência informa ao Plenário que no decorrer da
discussão foi apresentado ao projeto um substitutivo do Deputado
Paulo Piau, que recebeu o n°1, e que, nos termos do § 20 do art. 188
do Regimento Interno, encaminha o projeto com o substitutivo à
Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de segunda-feira, dia 5, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 36a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 30/6/2004

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata - 28 Parte
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(Ordem do Dia): P Fase: Discussão e Votação de Pareceres:
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.126/2003; aprovação
- 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimentos da Deputada Jô Moraes e do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva; aprovação - inexistência de quórum especial
para votação de proposta de emenda à Constituição - Votação, em 10

turno, dos Projetos de Lei n
o
s 1.399, 1.400, 1.401 e 1.455/2004;

aprovação - Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.101/2003;
aprovação - Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.396/2004;
discurso do Deputado Sebastião Navarro Vieira; votação do projeto,
salvo emenda; aprovação; votação da Emenda n° 1; aprovação -
Inexistência de quórum para votação - Discussão, em 1° tumo, do
Projeto de Lei n° 117/2003; encerramento da discussão - Suspensão e
reabertura da reunião - Inexistência de quórum para a continuação
dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - André
Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô
Moraes - João Bittar - João Leite - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacífico - Marcelo Gonçalves - Maria José Haueisen - Maria OUvia -
Maria Tereza Lara - Marília Campos - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto
Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h115min, 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. 21-

kA



315
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

P Parte
Ata

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

2° Parte (Ordem do Dia)
t° Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência passa à 2° Parte da reunião, em sua ? Fase, com a
apreciação de pareceres e de requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°

1.126/2003, do Deputado Leonidio Bouças, que dispõe sobre a
exploração econômica do turismo nas regiões de represas e lagos
artificiais do Estado. 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.

2' Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a

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

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

reunião o Projeto de Lei n° 1.36112004, que teve sua discussão
encerrada e recebeu emenda na reunião realizada ontem, à noite, e
foi devolvido à Comissão de Defesa do Consumidor para parecer.

Discussão e Votação de Proposições
- A seguir, vêm a Mesa e são submetidos a votação e aprovados,

cada um por sua vez, requerimentos da Deputada Jô Moraes, apoiado
pela totalidade dos Líderes com assento nesta Casa, solicitando a
inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nos
1.351, 1.538 e 1.353/2004 sejam apreciados em último lugar entre as
matérias em fase de votação, e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
solicitando a inversão da pauta da reunião, de forma que o Projeto de
Lei n° 117/2003 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias
em fase de discussão.
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O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

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

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.39912004, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter ao Município de Doresópolis o imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.400/2004, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Descoberto o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados sue o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.401/2004, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Corinto o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.455/2004, do Deputado
Gilberto Abramo, que acrescenta parágrafo ao art. 30 da Lei n° 12.903,
de 23/6/98, que define medidas para combater o tabagismo no Estado
e similares nos locais que menciona. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saúde opina pela
rejeição do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Saúde.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.101/2003, do Deputado
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Antônio Carlos Andrada, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter a Ana Ferreira Rodrigues, viúva de Hormindo Rodrigues
Pereira, o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.396/2004, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar à
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - o imóvel que
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. Com a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sebastião Navarro
Vieira.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Encaminho favoravelmente à
aprovação do projeto, porque o Governo do Estado doa à UEMG um
imóvel sem finalidade significativa, localizado próximo a Poços de
Caldas. Tudo indica que essa doação trará mais recursos para a
Universidade; logo, merece aplausos, pois, desde a sua criação, a
instituição é carente de recursos. A UEMG oferece dois cursos no
município próximo a Caldas. Com a capitalização, quem sabe não
serão criados mais cursos? Poços, que tem os "campi" da PUC e da
UNIFENAS, já se tornou uma cidade universitária. Deus queira que
novos cursos sejam implementados na UEMG. Cumprimento o
Governador pelo interesse e pela ação efetiva para alocar recursos
financeiros para a UEMG.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 20
turno, o Projeto de Lei n° 1.396/2004 com a Emenda n° 1. A Comissão
de Redação. 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 10 turno, do Projeto de Lei n° 117/2003, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Ouro Fino o imóvel que especifica. A Comissão de
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Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda
n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão.

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

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

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

Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno,

a discussão, em 1° tumo, do Projeto de Lei n° 1.354/2004, uma vez
que permaneceu em ordem do dia para discussão por seis reuniões; e
informa ao Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas
ao projeto as seguintes emendas, do Deputado Alberto Pinto Coelho,
que receberam os n

o
s 6 e 7, e que, nos termos do § 2 0 do art. 188 do

Regimento Interno, encaminha o projeto com as emendas à Comissão
de Fiscalização Financeira, para parecer:

EMENDAS AO SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N°
1.354/2004

EMENDA N°6
Incluam-se no art. 2° os seguintes incisos:
"Art. 20 - ..........................
V - o Tribunal de Justiça;
VI - a Procuradoria-Geral de Justiça.".
Sala das Reuniões, 23 de junho de 2004.
Alberto Pinto Coelho

EMENDA N°7
Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - .....................
§ 1° - Os recursos a que se referem os incisos 1 a V serão

repassados aos seguintes órgãos:
- 55% (cinqüenta e cinco por cento) para a Secretaria de Estado de

rÀ



319
Defesa Social;

II - 15% (quinze por cento) para a Defensoria Pública;
III - 10% (dez por cento) para o Tribunal de Justiça;
IV - 10% (dez por cento) para a Procuradoria-Geral de Justiça;
V - 10% (dez por cento) para as entidades não governamentais de

que trata o inciso IV do art. 2°.".
Sala das Reuniões, 23 de junho de 2004.
Alberto Pinto Coelho

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

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

ATA DA 12a REUNIÃO EXTRAODINÁRIA DA MESA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 17/3/2004

Às 11 horas, reúnem-se na Sala de Reuniões da Mesa da
Assembléia os Deputados Mauri Torres, Presidente; Rêmolo Aloise,
1°-Vice-Presidente; Adelmo Carneiro Leão, 2°-Vice-Presidente; Dilzon
Meio, 3°-Vice-Presidente; Antônio Andrade, 1°-Secretário; Luiz
Fernando Faria, 20-Secretário e George Hilton, 30-Secretário.
Verificando a existência de número regimental, o Presidente declara
abertos os trabalhos do dia, e, em seguida, é lida e aprovada a ata da
reunião anterior. Passa-se à parte da reunião destinada à distribuição
dos processos aos relatores para serem discutidos, e seus pareceres
votados. O Presidente inicia a distribuição, cabendo ao Deputado
Antônio Andrade as seguintes matérias: processo contendo termo de
aditamento para prorrogação do contrato celebrado entre esta
Assembléia e a empresa Generalli do Brasil Companhia Nacional de
Seguros, tendo como objeto a prestação de serviços de Seguro de
Acidentes Pessoais Coletivo para motoristas da contratante - parecer
favorável, autorizando a respectiva despesa, considerando-se
manifestações da Gerência-Geral de Manutenção e Serviços e da
Procuradoria-Geral da Casa - aprovado; processo contendo termo de
contrato a ser celebrado entre esta Assembléia e o Grupo de
Odontologia Ouro Preto S/C Ltda., tendo como objeto a prestação de
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serviços de assistência odontológica aos Deputados Estaduais,
aos ex-Deputados contribuintes do IPLEMG e aos servidores da
contratante optantes do plano de autogestão e respectivos
dependentes - parecer favorável à contratação, ratificando a
inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25, "caput", da Lei
Federal n° 8.666, de 1993, e autorizando a respectiva despesa,
considerando-se as manifestações da Coordenação de Saúde e
Assistência e da Procuradoria-Geral da Casa - aprovado; processo
contendo Termo de Aditamento para prorrogação do contrato
celebrado entre esta Assembléia e José Arnaldo Lima da Silva, tendo
como objeto a assessoria e consultoria ao PROCON-Assembléia, com
vistas ao monitoramento, avaliação e aprimoramento do sistema de
pesquisas de preços já implementado no órgão - parecer favorável,
autorizando a respectiva despesa, considerando-se manifestações do
PROCON-Assembléia, da Gerência-Geral de Consultoria Temática e
da Procuradoria-Geral da Casa - aprovado; processo contendo termo
de contrato a ser celebrado entre esta Assembléia e a empresa Mega
Power Energia e Informática Ltda., tendo como objeto a prestação de
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica, incluindo a
reposição de componentes defeituosos em "no-break" senoidal
inteligente, da marca Engetron - parecer favorável à contratação, com
dispensa de licitação, de acordo com o art. 24, II, da Lei Federal n°
8.666, de 1993, considerando-se manifestações da Gerência-Geral de
Sistemas de Informações e da Procuradoria-Geral da Casa -
aprovado; processo contendo termo de convênio a ser celebrado entre
esta Assembléia e a Câmara Municipal de Lavras, tendo como objeto
a cessão de tempo da programação da TV Assembléia à Câmara -
parecer favorável, considerando-se manifestações da Diretoria de
Comunicação Institucional e da Procuradoria-Geral da Casa -
aprovado; processo contendo termo de convênio a ser celebrado entre
esta Assembléia e a Sociedade Dom Bosco de Comunicação Coronel
Fabriciano, tendo como objeto a instalação de equipamentos de
transmissão da TV Assembléia - parecer favorável, considerando-se
manifestações da Diretoria de Comunicação Institucional e da
Procuradoria-Geral da Casa - aprovado; processo contendo termo de
convênio a ser celebrado entre esta Assembléia e a Universidade
Federal de Minas Gerais, tendo como objeto a cooperação técnico-
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científica e cultural e intercâmbio de informações - parecer
favorável, considerando-se manifestações da Escola do Legislativo e
da Procuradoria-Geral da Casa - aprovado; processo contendo termo
de aditamento para prorrogação do contrato celebrado entre esta
Assembléia e a Associação dos Catadores de Papel, Papelão e
Material Reaproveitável, tendo como objeto a doação de papel
inservível - parecer favorável, considerando-se manifestações da
Gerência-Geral de Manutenção e Serviços e da Procuradoria-Geral da
Casa - aprovado; processo contendo termo de aditamento para
prorrogação do contrato celebrado entre esta Assembléia Legislativa e
a empresa Telecon Ltda., tendo como objeto a prestação de serviços
de assistência técnica e manutenção corretiva em centrais privadas de
comutação telefônica e serviços de instalação, desativação ou
mudança da rede de telefonia e de rede corporativa - parecer
favorável, autorizando a respectiva despesa, considerando-se
manifestações da Gerência-Geral de Manutenção e Serviços e da
Procuradoria-Geral - aprovado; processo contendo termo de convênio
a ser celebrado entre esta Assembléia e a Secretaria de Estado
Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha,
Mucuri e do Norte de Minas, tendo como objeto a cooperação técnica
- parecer favorável, considerando-se manifestações da Diretoria-Geral
e da Procuradoria-Geral da Casa - aprovado; processo contendo
Termo de Distrato do contrato celebrado entre esta Assembléia e a
empresa Telemig Celular S.A., tendo como objeto a resilição dos
contratos CTO/1 15/2001 e CTO/007/2002, ambos referentes a
serviços de telefonia celular, e contendo termo de contrato a ser
celebrado entre esta Assembléia e a empresa Telemig Celular S.A.;
tendo como objeto a contratação do direito de haver prestação de
serviço móvel celular, por meio de tecnologia digital, em 150 acessos
pela contratante, de acordo com as condições oferecidas pelo "Plano
Pacote Pleno - Telemig Celular", nos limites da área de serviço
coberta com o sinal da contratada - parecer favorável à rescisão
amigável dos contratos n° 115/2001 e 007/2002, autorizando a
celebração do contrato entre esta Assembléia e a Telemig Celular
S.A., inclusive ratificando a dispensa de licitação por caráter
emergencial, nos termos do art. 24, IV, da Lei Federal n° 8.666, de
1993, considerando-se manifestações da Gerência-Geral de
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Manutenção e Serviços e da Procuradoria-Geral da Casa -
aprovado; processo contendo solicitação de abertura de procedimento
licitatório, na modalidade pregão eletrônico, para aquisição de
disquetes, fitas DAT, Fitas DLT, porta-disquetes, tinta "deskjet",
tonalizadores, cabeças de impressão, tinta "inkjet" e papéis alcalinos,
conforme solicitação da Gerência-Geral de Administração de Material
e Patrimônio - parecer favorável - aprovado; processo contendo
pedido de abertura de procedimento licitatório, na modalidade
concorrência, do tipo técnica e preço, para contratação, por um
período de 12 meses, de empresa especializada para prestação de
serviço telefônico fixo comutado - STFC - nas modalidades fixo-fixo,
com fornecimento de central telefônica PABX e aparelhos telefônicos,
longa distância nacional e internacional, e para prestação de serviço
móvel, na modalidade local-móvel, conforme solicitação da Gerência-
Geral de Manutenção e Serviços - parecer favorável - aprovado;
processo contendo termo de aditamento para prorrogação do contrato
celebrado entre esta Assembléia e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial - SENAC -, tendo como objeto a realização
de cursos de informática - parecer favorável, autorizando a respectiva
despesa, considerando manifestações da Gerência-Geral de Sistemas
de Informação e da Procuradoria-Geral - aprovado; processo
contendo termo de convênio a ser celebrado entre esta Assembléia e
a Polícia Militar de Minas Gerais, tendo como objeto o
estabelecimento de cooperação institucional visando a maximizar as
ações de polícia preventiva necessárias ao exercício do mandato
eletivo - parecer favorável, autorizando a respectiva despesa,
considerando manifestações da Diretoria-Geral e da Procuradoria-
Geral da Casa - aprovado; processo contendo prestação de contas da
execução orçamentária, financeira e contábil, os demonstrativos da
arrecadação e movimentação bancária relativos ao mês de fevereiro
de 2004, com os esclarecimentos prestados pela Gerência-Geral de
Finanças e Contabilidade - parecer favorável à aprovação, estando
em condições de se dar seqüência às demais providências previstas
na Resolução n° 5.119, de 1992, aprovado; processo contendo
prestação de contas da execução orçamentária, financeira e contábil,
os demonstrativos de arrecadação e movimentação bancária do
FUNDHAB relativos ao exercício de 2003 - parecer favorável à
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aprovação, estando em condições de se dar seqüência às demais
providência previstas na Resolução n° 5.119, de 1992, - aprovado;
processo contendo prestação de contas da execução orçamentária e
contábil, os demonstrativos da arrecadação e movimentação bancária
relativos ao exercício de 2003 - parecer favorável à aprovação,
estando em condições de se dar seqüência às demais providências
previstas na Resolução n°5.119, de 1992, - aprovado; Requerimento
n° 2.132/2003, do Deputado Biel Rocha, em que solicita à FEAM
informações sobre o resultado do processo de licenciamento
ambiental para implantação do Distrito Industrial de Santos Dumont -
parecer favorável à aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
aprovado; cabendo ao Deputado Rêmolo Aloise Requerimento n°
2.166/2004, da Comissão de Saúde, em que solicita ao Secretário da
Saúde informações sobre as ações dessa Secretaria em relação à
leishmaniose visceral - parecer favorável à aprovação - aprovado;
Requerimento n° 2.282/2004, do Deputado Leonardo Quintão, em que
solicita ao Presidente da Fundação Ezequiel Dias - FUNJED - as
informações que menciona - parecer favorável à aprovação -
aprovado; Requerimento n° 2.020/2003, da Comissão de Fiscalização
Financeira, em que solicita ao Presidente da COPASA-MG o envio a
essa Comissão de todos os dados disponíveis na empresa acerca de
procedimentos investigatórios ou inquéritos civis em andamento,
instalados pelo Ministério Público Estadual, que tenham como objetivo
a apuração de eventuais irregularidades cometidas naquela empresa -
parecer favorável à aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
aprovado; cabendo ao Deputado Adelmo Carneiro Leão Requerimento
n° 2.096/2003, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que
solicita à COMIG o envio a esta Casa de cópia do contrato feito com a
ttaú Corretora para representá-la junto à BOVESPA na venda de suas
ações pertencentes à CODEVASF - parecer favorável à aprovação -
aprovado; Requerimento n° 2.116/2003, da Comissão de Direitos
Humanos, em que solicita ao Subsecretário de Estado da
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado de Defesa Social
informações sobre os procedimentos adotados na revista íntima de
esposas e companheiras de detentos na Penitenciária de Linhares,
em Juiz de Fora - parecer favorável à aprovação, na forma do
Substitutivo n° 1 - aprovado; Requerimento n° 2.167/2004, da
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Comissão de Trabalho, em que solicita à Secretaria de Saúde
informações sobre as mudanças implementadas na Diretoria de ações
Descentralizadas de Saúde - DAS-131-1 pela Sra. Ninon de Miranda
Fortes, atual Diretora - parecer favorável à aprovação - aprovado;
cabendo ao Deputado Dilzon Meio Requerimento n° 1.675/2003, da
Comissão de Administração Pública, em que solicita ao Diretor-
Presidente da COMIG informações sobre as concessões de uso e
comercialização das águas minerais das estâncias hidrominerais que
estão sob os cuidados dessa instituição - parecer favorável à
aprovação, aprovado; Requerimento n° 2.033/2003, da Comissão de
Turismo, em que solicita ao Diretor-Geral do DER-MG informações
sobre os programas de recuperação da precária malha viária do
Estado, a qual representa grande empecilho ao sucesso do Programa
Estrada Real - parecer favorável à aprovação - aprovado;
Requerimento n°2.102/2003, da Comissão de Meio Ambiente, em que
solicita ao Presidente da FEAM informações sobre 27 loteamentos
situados nas proximidades do Lago Vargem das Flores, no Município
de Contagem - parecer favorável à aprovação, com a Emenda n° 1 -
aprovado; cabendo ao Deputado Luiz Fernando Faria Requerimento
n° 1.774/2003, da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Ivair
Nogueira, em que solicitam ao Diretor do Centro de Remanejamento
de Presos - CERESP - em Betim, e ao Delegado Seccional dessa
cidade, informações sobre os assassinatos de adolescentes que estão
ocorrendo no CERESP, em especial os dos menores Elias Francisco
Rodrigues e Alessandro - parecer favorável à aprovação - aprovado;
Requerimento n° 2.115/2003, da Comissão de Transportes, em que
solicita ao Diretor-Presidente da COMIG cópia integral do contrato
firmado para a execução de obras no Parque da Gameleira -
EXPOMINAS - parecer favorável à aprovação na forma do Substitutivo
n° 1 - aprovado. A seguir, são aprovados atos relativos a cargos em
comissão de recrutamento amplo do Quadro de Pessoal desta
Secretaria, a serem publicados no "Diário do Legislativo", nos termos
do inciso VI do art. 79 da Resolução n° 5.176, de 6/11/97, e nos
termos das Resoluções n

o
s 5.100, de 29/6/91, 5.130, de 4/5/93, 5.154,

de 30/12/94, 5.179, de 23/12/97, e 5.203, de 19/3/2002, c/c as
Deliberações da Mesa nos 867/93, 1.107/95, 1.509/98, e 1.576/98.
Para finalizar, o Presidente assina o seguintes ato: aposentando, por
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invalidez, a partir de 4/11/2003, o servidor Milton de Lima Neto,
ocupante do cargo em comissão e de recrutamento amplo de
Escrevente Parlamentar, classificado em Oficial de Execução, do
Grupo de Execução de Apoio à Administração da Secretaria da
Assembléia Legislativa. Nada mais havendo a ser tratado, o
Presidente convoca nova reunião para o dia 20/4/2004 e encerra a
reunião, lavrando-se, para constar, esta ata.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de abril de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão -

Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton.
ATA DA 21 a 	ORDINÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, EM 20/4/2004
Às 11 horas, reúnem-se na Saia de Reuniões da Mesa da

Assembléia os Deputados Mauri Torres, Presidente; Rêmolo Aloise, 1°
Vice-Presidente; Adeimo Carneiro Leão, 2° Vice-Presidente; Dilzon
Meio, 3° Vice-Presidente; Antônio Andrade, 1° Secretário; Luiz
Fernando Faria, 2 0 Secretário e George Hilton, 30 Secretário.
Verificando a existência de número regimental, o Presidente declara
abertos os trabalhos do dia, sendo lida e aprovada a ata da reunião
anterior. Inicialmente, a Mesa, através da Deliberação n° 2.341/2004,
altera dispositivos da Deliberação n°2.109, de 5/10/2001, e dá outras
providências. Dando prosseguimento, a Mesa autoriza a abertura de
processo licitatário, visando à contratação de empresa para prestação
de serviços de assistência médico-hospitalar aos Deputados,
servidores e respectivos dependentes, autorizando, também, a
contratação de serviços técnicos especializados de assessoria e
consultoria para a realização do procedimento licitatório. isso posto, a
Mesa decide prorrogar, até 14 de maio do corrente ano, o prazo para
protocolo, na Central de Atendimento e Orientação de Pessoal -
CAOP -, de comprovantes de pagamentos de mensalidades efetuados
no ano de 2003, para fins de percepção do auxílio-educação e do
auxilio à formação profissional. Decide, também, ajustar, para fins de
programação e controle orçamentário-financeiro, a realização das
despesas com materiais e serviços fornecidos pela Assembléia
Legislativa para o desenvolvimento de atividades inerentes ao
exercício do mandato parlamentar. Continuando os trabalhos, passa-
se à parte da reunião destinada à distribuição dos processos aos
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relatores, para serem discutidos e seus pareceres votados. O
Presidente inicia a distribuição, cabendo ao Deputado Antônio
Andrade as seguintes matérias: processo contendo Termo de
Aditamento para correção de erro material verificado no contrato
celebrado entre esta Assembléia e a empresa WMW Sistemas de
Vídeo Ltda., tendo como objeto a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, elaboração e execução de
projetos de instalação e remanejamento de equipamentos, consultoria
técnica, suporte e treinamento para utilização de equipamentos e
acessórios de captação de áudio e vídeo, de copiagem de fitas,
edição, pós-produção, distribuição e exibição de sinais de rádio e
televisão e de circuito interno de televisão - parecer favorável,
considerando manifestações da Gerência-Geral de Rádio e Televisão
e da Procuradoria-Geral da Casa, aprovado; processo contendo
Termo de Aditamento para reajuste do preço do contrato celebrado
entre esta Assembléia e a empresa Superview Comunicação e
Marketing Ltda., tendo como objeto a prestação de serviços de
operação dos sistemas eletrônicos e de áudio e vídeo da Diretoria de
Comunicação Institucional da Casa, para a realização de reportagem,
locução, produção, direção e disseminação de produtos de
comunicação - parecer favorável, autorizando a respectiva despesa,
considerando manifestações da Diretoria de Comunicação
Institucional e da Procuradoria-Geral da Casa, aprovado; processo
contendo Termo de Contrato a ser celebrado entre esta Assembléia e
• empresa Linear Equipamentos Eletrônicos S.A., tendo como objeto
• prestação de serviços de manutenção das estações repetidoras da
TV Assembléia - parecer favorável à contratação, com inexigibilidade
de licitação, com base no art. 25, "caput" e inciso 1 da Lei n° 8.666, de
1993,  autorizando a respectiva despesa, considerando manifestações
da Diretoria de Comunicação Institucional e da Procuradoria-Geral da
Casa, aprovado; processo contendo Termo de Aditamento para
prorrogação, pelo período de 1 0/5/2004 a 30/7/2004, ou até o
encerramento do procedimento licitatório - o que ocorrer primeiro -, do
contrato celebrado entre esta Assembléia e a UNIMED-BH -
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., tendo como objeto a cobertura
de serviços de assistência médico-hospitalar, de diagnóstico e terapia
aos associados e dependentes regularmente inscritos - parecer
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favorável, autorizando a respectiva despesa, considerando
manifestações da Coordenação de Saúde e Assistência e da
Procuradoria-Geral da Casa, aprovado; processo contendo Termo de
Aditamento para reajuste do contrato celebrado entre esta Assembléia
e a UNIMED-BH - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., tendo como
objeto a cobertura de serviços de assistência médico-hospitalar aos
associados regularmente inscritos - parecer favorável, autorizando a
respectiva despesa, considerando manifestações da Coordenação de
Saúde e Assistência e da Procuradoria-Geral da Casa, aprovado;
processo contendo Termo de Outorga e Aceitação de Auxílio a ser
celebrado entre esta Assembléia e a Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG -, tendo como objeto a
concessão pela Fundação, em favor da Assembléia, de auxílio
financeiro para desenvolvimento do projeto "A Transposição do Rio
São Francisco - Uma Análise Histórica e Socioambiental" - parecer
favorável, considerando manifestações da Escola do Legislativo e da
Procuradoria-Geral da Casa, aprovado; processo contendo Termo de
Aditamento para redução do objeto do contrato celebrado entre esta
Assembléia e a empresa Xerox Comércio e Indústria Ltda., para
locação de duas publicadoras digitais, para impressão de trabalhos
provenientes da rede Sprite, além de manutenção preventiva e
corretiva dos referidos equipamentos e fornecimento de materiais -
parecer favorável, autorizando a respectiva despesa, considerando
manifestações da Gerência-Geral de Manutenção e Serviços e da
Procuradoria-Geral da Casa, aprovado; processo contendo Termo de
Aditamento para prorrogação do contrato celebrado entre esta
Assembléia e a empresa Almeida e Galvão Ltda., tendo como objeto a
prestação de serviços de confecção de "clipping" para elaboração de
boletim e página na Internet, com noticiário - parecer favorável,
autorizando a respectiva despesa, considerando manifestações da
Gerência-Geral de Imprensa e Divulgação e da Procuradoria-Geral da
Casa, aprovado; processo contendo Termo de Aditamento ao
convênio firmado entre esta Assembléia e o Poder Executivo de Minas
Gerais, tendo como objeto estabelecer diretrizes de cooperação entre
os órgãos convenentes para o desenvolvimento de trabalhos
institucionais de políticas públicas - parecer favorável, autorizando a
respectiva despesa, considerando manifestações da Diretoria-Geral e
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da Procuradoria-Geral da Casa, aprovado; processo contendo
Termo de Convênio a ser celebrado entre esta Assembléia e o
Município de Governador Valadares, tendo como objeto a instalação
dos equipamentos de transmissão da TV Assembléia - parecer
favorável , considerando manifestações da Diretoria de Comunicação
Institucional e da Procuradoria-Geral da Casa, aprovado; processo
contendo Termo de Contrato a ser celebrado entre esta Assembléia e
a Fundação Cultural Germin Loureiro, tendo como objeto a doação de
1 microcomputador Compaq-Prolínea 575, avaliado em R$200,00 -
parecer favorável, considerando manifestações da Gerência-Geral de
Administração de Material e Patrimônio e da Procuradoria-Geral da
Casa, aprovado; processo contendo Termo de Contrato a ser
celebrado entre esta Assembléia e a empresa Terra Viagens e
Turismo Ltda., tendo como objeto o fornecimento de passagens
aéreas e prestação de serviços de reservas de hotéis - parecer
favorável, autorizando a respectiva despesa, tendo em vista
manifestações da Diretoria-Geral e da Procuradoria-Geral da Casa;
processo contendo Termo de Contrato a ser celebrado entre esta
Assembléia e a empresa Coopercasca Ltda., tendo como objeto a
prestação de serviços de táxi - parecer favorável, autorizando a
respectiva despesa, tendo em vista manifestações da Gerência-Geral
de Serviços Gerais e da Procuradoria-Geral da Casa, aprovado;
Requerimento n° 1.956/2003, da Comissão do Trabalho, em que
solicita ao Secretário de Transportes informações sobre a situação
dos servidores do DER-MG - parecer favorável à aprovação na forma
do Substitutivo n° 1, aprovado; Requerimento n° 2.308/2004, do
Deputado Laudelino Augusto, em que solicita ao Secretário de
Transportes e ao Secretário de Defesa Social informações sobre a
construção de nova unidade de Centro de Recuperação e Segurança
Pública - CERESP - na Região Metropolitana de Belo Horizonte -
parecer pela aprovação com a Emenda n° 1, aprovado; Requerimento
n° 2.44012004, da Comissão de Transporte, em que solicita ao
Secretário de Transportes e Obras Públicas informações sobre a
possibilidade de formação de consórcio para a execução da
pavimentação da MG-760, no trecho entre os Municípios de Timóteo e
São José do Goiabal, e da MG-232, entre os Municípios de Santana
do Paraíso e Braúnas - parecer pela aprovação, aprovado;
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Requerimento n° 2.489/2004, da Comissão de Fiscalização
Financeira, em que solicita ao Presidente do Tribunal de Contas
informações sobre a tramitação de requerimento protocolado por
auditor dessa Corte, em que solicita a concessão de abono
permanência - parecer pela aprovação na forma do Substitutivo n° 1,
aprovado; Requerimento n° 2.511/2004, da Comissão de Transporte,
em que solicita ao Secretário de Transportes informações sobre a
atual situação da malha rodoviária estadual e das rodovias
conveniadas com o Estado - parecer pela aprovação, aprovado;
Requerimento n° 2.514/2004, do Deputado Antônio Júlio, em que
solicita ao Secretário da Fazenda as informações que especifica
referentes à Proposição de Lei n° 15.734, vetada pelo Governador do
Estado - parecer pela aprovação, aprovado; Requerimento n°
2.540/2004, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita ao
Presidente do COPAM informação sobre a data de posse dos atuais
membros desse Conselho e de suas Câmaras Técnicas, bem como
sobre o prazo de mandato deles e sobre quais setores eles
representam - parecer pela aprovação, aprovado; ao Deputado
Rêmolo Aloise, Requerimento n° 2.169/2004, da Comissão de
Segurança Pública, em que solicita ao Presidente do Tribunal de
Justiça informações sobre como se efetivou o processo de
constituição de uma unidade APAC na cidade de Três Corações,
especificando as condições das instalações físicas e a localização do
prédio - parecer pela aprovação na forma do Substitutivo n° 1,
aprovado; Requerimento n° 2.170/2004, da Comissão de Segurança
Pública, em que solicita ao Subsecretário de Administração
Penitenciária da Secretaria de Defesa Social informações sobre qual
foi o gasto até o momento e qual o modelo de unidade prisional
previsto para ser implantado no Município de Três Corações - parecer
pela aprovação na forma do Substitutivo n° 1, aprovado;
Requerimento n° 2.286/2004, da Deputada Lúcia Pacífico, em que
solicita ao Presidente do IPLEMG informação a respeito do
fechamento do Hotel da Previdência em Araxá e da paralisação das
obras para reformá-lo - parecer pela aprovação, aprovado;
Requerimento n° 2.392/2004, da Comissão Especial da Cafeicultura
Mineira, em que solicita à Secretaria da Agricultura e ao IMA
informação sobre a revitalização do Programa de Certificação de
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Origem e Qualidade do Café - CERTICAFE - parecer pela
aprovação, aprovado; Requerimento n° 2.444/2004, da Comissão de
Segurança Pública, em que solicita ao Delegado de Polícia de Poços
de Caldas cópia do inquérito policial das investigações sobre desvio
de 84 mil sacas de café dos galpões da Cooperativa dos Cafeicultores
dessa cidade - parecer pela aprovação na forma do Substitutivo n° 1
aprovado; Requerimento n° 2.453/2004, do Deputado Padre João, em
que solicita ao Presidente do IPSEMG informações sobre a situação
do atendimento médico-odontológico nas cidades do interior de Minas
Gerais, uma vez que esses serviços foram suspensos no início de
2003 - parecer pela aprovação, aprovado; Requerimento n°
2.519/2004, do Deputado Roberto Carvalho, em que solicita ao BDMG
informações sobre o convênio firmado para realização de obras de
combate a enchentes no Município de Pouso Alegre, denominadas
Dique II - parecer pela aprovação na forma do Substitutivo n° 1,
aprovado; Requerimento no 2.520/2004, do Deputado Roberto
Carvalho, em que solicita à FEAM informações sobre projeto de
impacto ambiental para a construção de um dique no Município de
Pouso Alegre, para combate a enchentes - parecer pela aprovação na
forma do Substitutivo n° 1, aprovado; ao Deputado Adelmo Carneiro
Leão, Requerimento n° 2.272/2004, do Deputado Célio Moreira, em
que solicita à Secretaria de Planejamento e Gestão informação a
respeito de veículos oficiais da administração direta do Estado -
parecer pela aprovação, aprovado; Requerimento n° 2.287/2004, do
Deputado Leonardo Quintão, em que solicita ao Presidente da
COHAB-MG as informações que menciona - parecer pela aprovação,
aprovado; Requerimento n° 2.44212004, da Comissão de Saúde, em
que solicita ao Diretor do Hospital João Penido, de Juiz de Fora,
informações relativas a reportagem publicada no Jornal "Tribuna de
Minas', edição de 25/1/2004, sobre perda de órgãos doados para
transplante - parecer pela aprovação na forma do Substitutivo n° 1,
aprovado; Requerimento n° 2.472/2004, da Comissão de Saúde, em
que solicita ao Secretário da Saúde informações sobre o quadro de
pessoal das cinco Centrais Regionais de Notificação, Captação e
Doação de órgãos em Minas Gerais, sob responsabilidade da
FHEMIG, bem como seja realizada fiscalização nas mencionadas
centrais - parecer pela aprovação na forma do Substitutivo n° 1,

rÂ
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aprovado; ao Deputado Dilzon Meio, o Requerimento n°
2.120/2003, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita ao
Cel. Ciro Rodrigues de Oliveira Júnior, Comandante da 4 Região da
PM, a relação dos nomes e das patentes dos policiais que atuaram na
Escola Municipal Quilombo dos Palmares, em Juiz de Fora, no dia
19/11/2003 - parecer pela aprovação na forma do Substitutivo n° 1,
aprovado; Requerimento n° 2.304/2004, da Comissão de Meio
Ambiente, em que solicita ao Secretário de Meio Ambiente o parecer
técnico e a cópia da Deliberação da Câmara de Infra-Estrutura do
Conselho de Política Ambiental CIF-COPAM, que concedeu licença de
instalação à PHC Cachoeira Grande, empreendimento das Centrais
Elétricas da Mantiqueira - CEM - parecer pela aprovação, aprovado;
Requerimento n° 2.441/2004, da Comissão do Trabalho, em que
solicita à Loteria Mineira cópia do contrato em vigor entre essa
autarquia e aempresa GTech do Brasil - parecer pela aprovação com
a Emenda n° 1, aprovado; Requerimento n° 2.499/2004, da Comissão
do Trabalho, em que solicita ao Presidente do Tribunal de Contas do
Estado cópia de todo o processo que se encontra em análise no
órgão, envolvendo a Loteria do Estado de Minas Gerais e a firma
GTech do Brasil - parecer pela aprovação, aprovado; ao Deputado
Luiz Fernando Faria, Requerimento n°2.147/2003, do Deputado Fábio
Avelar, em que solicita ao Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM - informações sobre os projetos em estudo na Prefeitura de
Belo Horizonte para as Quadras 84 e 85 do Bairro Belvedere e
avaliação do ponto de vista da legislação ambiental - parecer pela
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, aprovado; Requerimento n°
2.436/2004, da Comissão de Administração Pública, em que solicita
ao Presidente do BDMG esclarecimentos sobre os motivos da
dispensa de licitação para contratação de serviços de consultoria da
Associação Brasileira de Instituições Financeiras de Desenvolvimento
- parecer pela aprovação na forma do Substitutivo n° 1, aprovado;
Requerimento n° 2.52812004, do Deputado Leonardo Quintão, em que
solicita ao Advogado-Geral do Estado as informações que especifica,
referentes à dívida ativa do Estado inscrita até dezembro de 2003 -
parecer pela aprovação, aprovado; Requerimento n° 2.539/2004, da
Comissão de Meio Ambiente, em que solicita ao Presidente do
COPAM cópias das atas das reuniões da Câmara de Atividades
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Minerárias desse órgão no período de 2002 a 2004 - parecer pela
aprovação, aprovado; ao Deputado George Hilton, Requerimento n°
2.168/2004, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita ao
Chefe de Polícia Civil o envio a esta Casa da relação dos Delegados
de Polícia que pertencem ao Quadro Suplementar da Polícia Civil,
com as informações que especifica - parecer pela aprovação,
aprovado; Requerimento n° 2.422/2004, do Deputado João Biliar, em
que solicita ao Superintendente-Geral da Polícia Civil a relação dos
municípios do Estado que possuem Delegados de Polícia Civil -
parecer pela aprovação na forma do Substitutivo n° 1, aprovado;
Requerimento n° 2.49712004, da Comissão do Trabalho, em que
solicita à Loteria do Estado de Minas Gerais cópias das auditorias já
realizadas sobre o contrato dessa instituição com a firma GTech do
Brasil - parecer pela aprovação, aprovado; Requerimento n°
2.498/2004, da Comissão do Trabalho, em que solicita à Loteria do
Estado de Minas Gerais o resultado da auditoria em andamento sobre
os contratos dessa instituição com a firma GTech do Brasil - parecer
pela aprovação, aprovado. Na continuação da reunião, são aprovados
atos relativos a cargos em comissão de recrutamento amplo do
Quadro de Pessoal desta Secretaria, a serem publicados no "Diário do
Legislativo", nos termos do inciso VI do art. 79 da Resolução n°5.176,
de 6/11/97, e nos termos das Resoluções n os 5.100, de 29/6/91,
5.130, de 4/5/93, 5.154, de 30/12/94, 5.179, de 23/12/97, e 5.203, de
19/3/2002, c/c as Deliberações da Mesa n os 1.107, de 31/1/95, 1.509,
de 7/1/98, e 1.576, de 15/12/98. Nada mais havendo a ser tratado, o
Presidente convoca reunião para o dia 12 de maio e encerra esta
reunião, lavrando-se, para constar, esta ata.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de maio de 2004.
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -George Hilton.
ATA DA 13a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA MESA DA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 12)5/2004
Às 11 horas, reúnem-se na Sala de Reuniões da Mesa da

Assembléia os Deputados Mauri Torres, Presidente; Rêmolo Aloise,
1°-Vice-Presidente; Adelmo Carneiro Leão, 2°-Vice-Presidente; Dilzon
Meio, 3°-Vice-Presidente; Antônio Andrade, 1°-Secretário; Luiz
Fernando Faria, 20-Secretário, e George Hilton, 30-Secretário.
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Verificando a existência de número regimental, o Presidente
declara abertos os trabalhos do dia, sendo lida e aprovada a ata da
reunião anterior. Inicialmente, a Mesa, através da Deliberação n°
2.342/2004, dá nova redação ao art. 10 da Deliberação n° 2.113/2001,
que dispõe sobre a concessão de diárias de viagem a servidor. Em
seguida, a Mesa decide aprovar o laudo técnico atuarial de
22/12/2003, apresentado por meio de ofício do Instituto de Previdência
do Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG -, autorizando o
aporte de recursos ao referido Instituto. Em seguida, passa-se à parte
da reunião destinada à distribuição dos processos aos relatores, para
serem discutidos e seus pareceres, votados. O Presidente inicia a
distribuição, cabendo ao Deputado Antônio Andrade as seguintes
matérias: processo contendo termo de aditamento para prorrogação
do contrato celebrado entre a Assembléia e a empresa Generali do
Brasil Companhia Nacional de Seguros, tendo como objeto o seguro
coletivo de acidentes pessoais para estagiários - parecer favorável,
autorizando a respectiva despesa, considerando manifestações da
Gerência-Geral de Administração de Pessoal e da Procuradoria-Geral
da Casa, aprovado; processo contendo termo de contrato a ser
celebrado entre a Assembléia e as empresas SMP&B e Perfil
Promoções e Publicidade Ltda., tendo como objeto a prestação de
serviços de planejamento, criação, produção, distribuição à
veiculação, supervisão, avaliação e acompanhamento de campanhas
publicitárias, promoção, pesquisas, eventos, incluindo o fornecimento
de materiais de divulgação pertinentes e demais serviços necessários
à complementação das ações de comunicação social da contratante -
parecer favorável, autorizando a respectiva despesa, considerando
manifestação da Diretoria de Comunicação Institucional e da
Procuradoria-Geral da Casa, aprovado; processo contendo solicitação
de abertura de procedimento licitatório, na modalidade pregão
eletrônico, para o fornecimento e a instalação de sistemas de
recepção e de sistemas de retransmissão de sinais de radiodifusão
em sinal aberto da TV Assembléia, no interior do Estado de Minas
Gerais - parecer favorável, aprovado; processo contendo termo de
aditamento ao convênio celebrado entre a Assembléia e a Câmara
Municipal de Uberlândia, para ampliação de horário de programação
da TV Assembléia cedido à conveniada - parecer favorável,
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considerando manifestação da Gerência-Geral de Rádio e
Televisão e da Procuradoria-Geral da Casa, aprovado; processo
contendo termo de adesão ao contrato de prestação de serviços
financeiros celebrado entre o Estado de Minas Gerais e o Banco
BEMGE S.A., controlado pelo Banco ltaú - parecer favorável,
considerando manifestação da Diretoria-Geral e da Procuradoria-
Geral da Casa, aprovado; processo contendo termo de contrato a ser
celebrado entre a Assembléia e a empresa Café Minas Rio Ltda.,
tendo como objeto o fornecimento de café em pó - parecer favorável à
contratação, com dispensa de licitação, de acordo com art. 24, II, da
Lei Federal n° 8.666, de 1993, autorizando a respectiva despesa,
considerando manifestação da Gerência-Geral de Manutenção e
Serviços e da Procuradoria-Geral da Casa, aprovado; processo
contendo termo de contrato a ser celebrado entre a Assembléia e
Ricardo Martins Ribeiro, tendo como objeto a prestação de serviços
de controle, combate e extermínio de pragas urbanas, nas
dependências da Assembléia e seus anexos, com fornecimento de
todos os produtos e equipamentos necessários - parecer favorável,
autorizando a respectiva despesa, considerando manifestação da
Gerência-Geral de Manutenção e Serviços e da Procuradoria-Geral da
Casa, aprovado; processo contendo termo de contrato a ser celebrado
entre a Assembléia e a Clínica de Fonoaudiologia Márcio Fonseca
Ltda., tendo como objeto a prestação de serviços de assistência
médica aos Deputados Estaduais, aos ex-Deputados contribuintes do
IPLEMG, aos servidores da contratante, ativos e inativos, optantes do
plano de autogestão, e respectivos dependentes - parecer favorável à
contratação, com inexigibilidade de licitação, por inviabilidade de
competição, com base no art. 25, "caput", da Lei Federal n° 8.666, de
1993, autorizando a respectiva despesa, considerando manifestação
da Coordenação de Saúde e Assistência e da Procuradoria-Geral da
Casa, aprovado; processo contendo termo de aditamento visando à
rescisão amigável do CTO/1 37/2003, celebrado entre a Assembléia e
Ulhôa & Sasaki Advocacia e Consultoria Jurídica S/C Ltda., cujo
objeto é a prestação de serviços de realização de diligências de
interesse da Procuradoria-Geral da Casa em órgãos públicos federais
com sede no Distrito Federal - parecer favorável, considerando
manifestação da Procuradoria-Geral da Casa, aprovado; processo
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contendo termo de aditamento para prorrogação do contrato
celebrado entre a Assembléia e a empresa Constei - Consultoria em
Telecomunicações e Serviços Ltda., tendo como objeto a prestação
de serviços de consultoria em telecomunicações - parecer favorável,
autorizando a respectiva despesa, considerando manifestação da
Gerência-Geral de Manutenção e Serviços e da Procuradoria-Geral da
Casa, aprovado; processo contendo pedido de disposição da
servidora lone da Costa Pereira Gama junto ao TRE para prestar
serviços no Cartório da 102 Zona, de Divinópolis - parecer favorável,
nos termos da Deliberação n° 363/89, aprovado. Em seguida, são
aprovados atos relativos a cargos em comissão de recrutamento
amplo do Quadro de Pessoal desta Secretaria a serem publicados no
"Diário do Legislativo", nos termos do inciso Vi do art. 79 da
Resolução n° 5.176, de 6/11/97, e nos termos das Resoluções nos
5.100, de 29/6/91, 5.130, de 4/5/93, 5.154, de 30/12/94, 5.179, de
23112/97, e 5.203, de 19/3/2002, combinadas com as Deliberações da
Mesa n

o
s 1.107, de 31/1/95, 1.509, de 7/1/98, e 1.576, de 15/12/98.

Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente convoca nova reunião
para 20/5/2004 e encerra a reunião, lavrando-se, para constar, esta
ata.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de maio de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aioise - Adelmo Carneiro Leão -

Dilzon Meio - Antônio Andrade -, Luiz Fernando Faria - George Hilton.
ATA DA ioa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 23/6/2004
Às lOhllmin, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Lúcia Pacífico e Vanessa Lucas e os Deputados Antônio Júlio e
Weliton Prado (substituindo este ao Deputado Roberto Carvalho, por
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Adalclever Lopes e Marcelo
Gonçalves. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada
Lúcia Pacifico, 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, o aumento das
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mensalidades do curso de Medicina da Faculdade de Ciências
Médicas de Minas Gerais - FCMMG; e a discutir e votar proposições
da Comissão. A Presidência comunica o recebimento de ofício do Sr.
Júlio Delgado, Deputado Federal (publicado no "Diário do Legislativo"
de 17/6/2004). Passa-se à 3B 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 Lúcia Pacífico, solicitando a realização de reunião conjunta
desta Comissão com a Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais para debater, em audiência pública, a preservação da área
de manancial do Cercadinho; e solicitando à administração da Casa a
impressão de cinco mil exemplares do Manual do Consumidor. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que
discorrerão sobre o aumento das mensalidades do curso de Medicina
da FCMMG. Registra-se a presença dos Srs. Ludércio Rocha, Diretor
da FCMMG; Lucas Viana Machado, Presidente da Fundação
Educacional "Lucas Machado" - FELUMA; Fernando Ladeira Aragão,
Diretor Administrativo e Financeiro da FELUMA; Sérgio Bruno Zech
Coelho, membro do Conselho Diretor da FELUMA; Tiago Jeremias
dos Anjos, Presidente do Diretório Acadêmico "Lucas Machado" -
DALM; Milton da Cunha Safe, representante dos pais de alunos da
FCMMG; e Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador-Geral do Procon
Assembléia, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Weliton Prado, 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 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, 29 de junho de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Doutor Viana.

ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 23/6/2004
Às 13h45min, comparecem no Salão da Associação Comercial e
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Industrial de Pouso Alegre - ACIPA -, a Deputada Maria José
Haueisen e os Deputados Doutor Ronaldo e Laudelino Augusto,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião
e, com base no art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, dando-a por aprovada e solicita aos
membros presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, os impactos
ambientais provocados pela implantação de empresa de reciclagem
de baterias automotivas em área daquele município. A seguir, a
Presidente registra a presença dos Srs. Gilberto Carvalho Teixeira,
Secretário Municipal de Saúde de Pouso Alegre; Vereador André
Adão Antunes, Relator da Comissão de Ordem Social da Câmara
Municipal de Pouso Alegre; Marco Antônio Vac Júnior e Jair Cardoso,
respectivamente Diretor e advogado da MS Metais; Braz Vitale Neto e
Laércio Silva Rezende, representantes da comunidade, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Laudelino Augusto, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. 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, 30 de junho de 2004.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Fábio Avelar -

Laudelino Augusto.
ATA DA 13 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 23/6/2004
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Weliton Prado e Dalmo Ribeiro Silva
(substituindo este ao Deputado Leonídio Bouças, por indicação da
Liderança do PSDB ), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, a Deputada Jô Moraes. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Ana Maria Resende, declara
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aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Weliton Prado, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a
situação das Universidades Federais de Minas Gerais com relação ao
défict orçamentário e às dívidas dessas instituições e ao
comprometimento da qualidade do ensino superior e a discutir e a
votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de
ofícios da Universidade Federal de Viçosa, comunicando o 30
Encontro Mineiro de Plantas Medicinais e Qualidade de Vida; das
Sras. Maria Angela de Carvalho Guimarães, Diretora da 36a SRE, e
Rosely Bueno Simões, Asssessor II da SRE Nova Era, em atenção ao
Requerimento n° 1.682/2003; da Sra. Vanessa GuimarãesPinto,
Secretária de Educação, em atenção ao ao Requerimento n° 2.921,
da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. A
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°
1.084/2004, no 21 turno (Deputado Adalclever Lopes); 1.641/2004, em
turno único (Deputado Leonídio Bouças); 1.626/2004, em turno único
(Deputado Weliton Prado); 1.643/2004, em turno único (Deputada Ana
Maria Resende); 1.61212004, em turno único (Deputado Sidinho do
Ferrotaco). 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° 1.602/2004 (relator: Deputado Sidinho do Ferrotaco).
Submetidos a votação, são aprovados o Requerimento n° 3.003/2004
e, em redação final, os Projetos de Lei n

o
s 1.437 e 1.544/2004. Passa-

se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Weliton
Prado e Ricardo Duarte, em que solicitam a realização de uma
audiência pública desta Comissão para discutir a situação atual dos
conservatórios de música pertencentes à rede estadual de ensino de
Minas Gerais. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
convidados que discorrerão sobre o assunto objeto da reunião.
Registra-se a presença do Sr . Marcos Borato Viana, Vice- Reitor da
UFMG, da Sra. Maria das Graças Fernandes Araújo, Pró-Reitora
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Adjunta de Planejamento, representando a Sra. Ana Lúcia Almeida
Gazzola, Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais; do Sr.
Evaldo Ferreira Vilela, Reitor da Universidade Federal de Viçosa, que
representa também o Presidente das Instituições Públicas de Ensino
Superior de Minas Gerais - IPES -, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os 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, 30 de junho de 2004.
Leonídio Bouças, Presidente - Weliton Prado - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 18 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158

LEGISLATURA, EM 24/6/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Olívia e os Deputados Laudelino Augusto e Doutor Ronaldo,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Laudelino
Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
pareceres sobre proposições em fase de redação final e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n

o
s 1.126, 750 e 751/2003,

1.471, 1.474, 1.475, 1.478, 1.483, 1.499, 1.500 e 1.502/2004,
(Deputado Laudelino Augusto); 1.505, 1.507, 1.521, 1.526, 1.527,
1.534, 1.535, 1.540, 1.549, 1.563 e 1.56812004 (Deputado Doutor
Ronaldo). Passa-se à 18 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 de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.126/2003 (relator:
Deputado Laudelino Augusto). Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia,
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compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei n os 750 e 751/2003, 1.471, 1.474, 1.475, 1.478, 1.483
1.499, 1.500 e 1.502/2004 (relator: Deputado Laudelino Augusto);
1.505, 1.507, 1.521, 1.526, 1.527, 1.534, 1.535, 1.540, 1.549, 1.563 e
1.568/2004 (relator: Deputado Doutor Ronaldo). 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, 30 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo - Laudelino Augusto.

ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DA SILVICULTURA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

isa LEGISLATURA, EM 29/6/2004
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Piau, Leonardo Quintão, Célio Moreira, Doutor Viana e Padre
João, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Padre João, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a
legislação e o grau de regulamentação incidente sobre as atividades
silviculturais, identificando entraves burocráticos e legais que
prejudiquem ou inibam a expansão do setor de base florestal.
Pretende, também, abrir espaço para se questionar o modelo
institucional adotado pelo Estado para se relacionar com o setor.
Deseja-se, portanto, discutir propostas de adequação da legislação e
do modelo institucional, além de estabelecer uma visão de futuro
comum entre o poder público e a sociedade para essas questões. A
seguir, a Presidência registra a presença dos Srs. Antônio Pontes
Fonseca, Presidente da Calsete; Humberto Candeias Cavalcanti,
Diretor-Geral do IEF; Mauro Luiz Rodrigues de Souza e Araújo;
Assessor Jurídico da RT - Reserva Técnica; Klemens Kaschefslçi,
professor visitante do Departamento de Geografia para o Grupo de
Estudos em Temáticas Ambientais da UFMG e Pesquisador da
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CNPQ; Luiz Eduardo Furiati, Secretário Executivo do Sindicato da
Indústria do Ferro no Estado de Minas Gerais - SINDIFER -; José
Batuíra de Assis, Secretário Executivo da AMS; Carlos Mercês de
Oliveira, representando o Ministério Público Estadual; Carlos Alberto
Santos Oliveira, Chefe da Assessoria de Meio Ambiente da FAEMG;
José Medina da Fonseca, do IEF; Ivo Pêra Eboli, Coordenador
Técnico de Silvicultura da EMATER-MG; Rodrigo Pinto Mata
Machado, do Setor de Ecologia do Departamento de Biologia Geral do
Instituto de Ciências Biológicas da UFMG; Antônio Tarcizo de Andrade
Silva, Gerente de Relações Institucionais da Plantar; Fernando
Matarelli, do SINDIFER, e José Augusto Furlani, representando a
SMEF. A seguir, o Presidente tece as considerações iniciais; logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares 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, 30 de junho de 2004.
Paulo Piau, Presidente - Leonardo Quintão - Célio Moreira - Padre

João - Doutor Viana.
ATA DA 13 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 1 Sa LEGISLATURA, EM 29/6/2004

Às 10h6min, 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 Rogério Correia,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a tratar de assuntos de interesse da Comissão.
A Presidência acusa o recebimento, no l o turno, do Projeto de Lei n°
1.699/2004 e informa que designou o Deputado Rogério Correia para
relatar a matéria. Passa-se à 23 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
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dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento n° 3.059/2004. Passa-se à 3° Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimentos dos Deputados Alberto Bejani em que solicita seja
realizada reunião da Comissão com a finalidade de se obterem
esclarecimentos sobre a instalação e a aferição de radares na Grande
BH, convidando responsáveis pelo DNIT e pelo IPEM; Sargento
Rodrigues em que solicita seja realizada reunião com o objetivo de
debater, em audiência pública, as medidas adotadas pela
Corregedoria-Geral de Polícia e pelo Ministério Público Estadual
acerca dos inquéritos policiais e dos expedientes administrativos
iniciados com o objetivo de apurar supostos ilícitos cometidos pelo Sr.
Geraldo de Carvalho, ex-Delegado de Policia Civil da 14 8 DRS de
Teófilo Otôni; Rogério Correia e Sargento Rodrigues em que solicitam
seja realizada reunião da Comissão com o objetivo de obter, em
audiência pública, esclarecimentos sobre diversas e graves
irregularidades envolvendo agentes públicos policiais civis da Divisão
de Tóxicos e Entorpecentes, tendo em vista denúncias divulgadas
pela imprensa, com os convidados que menciona. 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, 30 de junho de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Rogério Correia - Dalmo Ribeiro

Silva.
ATA DA ga REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2° SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 15° LEGISLATURA, EM 29/6/2004
As 10h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Gustavo Valadares, Leonardo
Moreira e Fábio Avelar (substituindo este ao Deputado Leonídio
Bouças, por indicação da Liderança do BPSP) e a Deputada Maria
Tereza Lara, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Ermano Batista, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
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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 1.745/2004 (relator: Deputado Gilberto ABramo)
1.749/2004 (relator: Deputado Leonídio Bouças); 1.750 e 1.751/2004
(relator: Deputado Gustavo Valadares); e 1.752/2004 (relatora:
Deputada Maria Tereza Lara); Projeto de Lei Complementar n°
54/2004 e Projetos de Lei n

o
s 1.743, 1.746 e 1.747/2004 ( relator:

Deputado Ermano Batista); e 1.744 e 1.748/2004 (relator: Deputado
Bonifácio Mourão). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1° turno, dos Projetos
de Lei n

o
s 1.690, 1.343/2004 ambos na forma do Substitutivo n° 1 e

1.633/2004 este com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Bonifácio
Mourão); 1.481/2004 e 1.333/2003 ambos na forma do Substitutivo n°
1 (relator: Deputado Ermano Batista), registrando-se o voto contrário
da Deputada Maria Tereza Lara ao Projeto de Lei n° 1.481/2004;
1.686/2004 (relator: Deputado Leonardo Moreira); 1.479/2004 com as
Emendas n

o
s 1 e 2 (relator: Deputado Leonídio Bouças); registrando-

se o voto da Deputada Maria Tereza Lara pela aprovação do parecer
com restrição às Emendas n

o
s 1 e 2. O Projeto de Lei n° 1.697/2004 é

retirado da pauta, atendendo-se a requerimento da Deputada Maria
Tereza Lara, aprovado pela Comissão. Na fase de discussão do
parecer do relator, Deputado Gustavo Valadares, que conclui pela
constitucional idade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei n°
1.517/2004 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, o Presidente
defere o pedido de vista da Deputada Maria Tereza Lara. Passa-se à
2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua
vez, os pareceres que concluem pela constitucional idade, legalidade e
juridicidade, no 1° turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.694, 1.695 e

1.704/2004 (relator: Deputado Gustavo Valadares, em virtude de
redistribuição); 1.696, 1.701 e 1.708/2004 (relatora: Deputada Maria
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Tereza Lara); e 1.700/2004 (relator: Deputado Bonifácio Mourão).
O parecer sobre o Projeto de Lei n° 672/2003 deixa de ser apreciado
em virtude de prorrogação de prazo solicitada pela Deputada Maria
Tereza Lara. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Doutor Viana - Maria Olívia - Ermano

Batista - Leonídio Bouças - Laudelino Augusto. -
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE

LEI N° 16.005 NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 S
LEGISLATURA, EM 29/6/2004

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Fábio Avelar, Neider Moreira e Ricardo Duarte, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e informa não
haver ata a ser lida por ser a primeira reunião da Comissão. A
Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e
o Vice-Presidente e a designar o relator da matéria; a seguir,
determina sejam distribuídas as cédulas de votação aos membros
presentes e convida o Deputado Ricardo Duarte para atuar como
escrutinador. Apurado o resultado, são eleitos para Presidente o
Deputado Fábio Avelar, com três votos, e para Vice-Presidente o
Deputado Neider Moreira, também, com três votos. O Presidente "ad
hoc" proclama o resultado e dá posse ao Vice-Presidente,
transferindo-lhe a direção dos trabalhos. Ato contínuo, o Deputado
Neider Moreira empossa o Presidente, retornando-lhe a direção dos
trabalhos. O Presidente agradece a confiança dos demais membros
da Comissão por sua eleição e designar relator da matéria o Deputado
Paulo Piau. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a reunião extraordinária a ser realizada em 30/6/2004, às 15
horas, no Plenarinho II desta Casa, com a finalidade de se apreciar o
parecer do relator. Determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Fábio Avelar, Presidente - Paulo Piau - Neider Moreira.

ATA DA 12 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS

DAS COMISSÕES PERMANENTES - § 1° DO ART. 204 DO
REGIMENTO INTERNO - NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 15 LEGISLATURA, EM 29/6/2004
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Antônio Carlos Andrada, Chico Simões, José
Henrique e Sebastião Helvécio, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária; André Quintão, Marília
Campos e Ricardo Duarte, membros da Comissão de Membros das
Comissões Permanentes - § 1° do art. 204 do Regimento Interno.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. 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 Sebastião Helvécio, que
conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.640/2004, em turno
único, são apresentadas as Propostas de Emendas n os 1, 2 e 3 do
Deputado Célio Moreira; 4, 5 e 6 do Deputado Antônio Carlos
Andrada; 7, do Deputado José Henrique; 8, 9 e 11 da Deputada
Marília Campos e 10 do Deputado Jayro Lessa. Logo após, é
solicitada a votação destacada das Emendas n

o
s 12, pelo Deputado

José Henrique, e 19, 34, 35, 46, 48, 52, 65, 70 e 81 pelo Deputado
Chico Simões, as quais receberam, do relator, parecer contrário a sua
aprovação. A seguir, o Deputado José Henrique solicita votação
destacada da Proposta de Emenda n° 4. Colocado em votação, é
aprovado o parecer, salvo destaques e propostas de emenda. Após
votação destacada, a Emenda n° 12 é rejeitada. E mantido o parecer
pela rejeição das emendas destacadas pelo Deputado Chico Simões.
Registra-se voto contrário desse Deputado. Na votação destacada da
Emenda n° 35, registra-se voto contrário dos Deputados Chico Simões
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e Ricardo Duarte. São aprovadas as Propostas de Emendas n os 3,
5,7,8, 9, 10 e 11 e rejeitadas as Propostas de Emendas n°8 1, 2 e 6.
A seguir, é aprovada a Proposta de Emenda n 04 com votos contrários
dos Deputados Chico Simões e José Henrique. Dá-se nova redação
ao parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.640/2004, que conclui pela
aprovação da matéria com as Emendas n os 2, 7 a 11, 13, 14, 40, 42,
45, 74 e 83, apresentadas por parlamentares, e 85 a 101
apresentadas nesse parecer; com as subemendas que receberam o
n° 1 às Emendas n

o
s 21, 28, 33, 36, 43, 44, 47, 51 e 84; e pela

rejeição das Emendas nos 3 as, 12, 15  19, 23, 25 a 27, 29 a 32, 34,
35, 37 a 39, 41, 46, 48 a 50, 52 a 65, 68 a 73, 78 e 80 a 82. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno
único, do Projeto de Lei n° 1.711/2004 (relator: Deputado Ermano
Batista). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião conjunta, amanhã às 9h30min, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana - Adalclever Lopes -

Chico Simões.
ATA DA 9a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 29/6/2004
As 16 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Jô

Moraes e os Deputados Paulo Piau, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar
e Olinto Godinho (substituindo este ao Deputado Domingos Sávio, por
indicação da Liderança do BPSP), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento 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. Passa-se
à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres para o 1° Turno dos Projetos de Lei Complementar nos
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4712003, que conclui pela aprovação da matéria na forma do
Substitutivo n° 1 (relatora: Deputada Jô Moraes); 4912003, que conclui
pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça; e dos Projetos de Lei n os 1.344/2003, que
conclui pela aprovação da matéria com as Emendas n

o
s 1 a 6 (relator:

Deputado Paulo Piau) e 1.690/2003, que conclui pela aprovação da
matéria na forma do Substitutivo n° 1 (Fábio Avelar). Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.335 no 2 0 turno, é
aprovado pela Comissão requerimento de adiamento de discussão, de
autoria do Deputado Paulo Piau. Os Projetos de Lei n os 1.350, 1.353,
1.333, 1.334, 1.337, 1.343, 1.481, 1.517, 1.686/2003 e 1.744/2004 são
retirados da pauta, por não cumprirem pressupostos regimentais.
Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento da Deputada Marília Campos e do Deputado
Rogério Correia, em que solicitam a realização de audiência pública
para discutir o Projeto de Lei n° 1.481/2004, do Governador do
Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Fábio Avelar, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Jô Moraes - Dinis

Pinheiro - Leonardo Quintão.
ATA DA 7a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 29/6/2004
Às 1 6h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Antônio Carlos Andrada, Chico Simões, José
Henrique e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado José Henrique, 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 apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à P Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A
Presidência faz retirar da pauta o Projeto de Lei Complementar n°
55/2004 e os Projetos de Lei n os 1.690/2004, 1.354/2004, 1 .333/2004,
1.334/2003, 1.337/2003, 1.343/2003, 1.350/2004, 1.481/2004,
1.50112004, 1.517/2004, 1.573/2004, 1.686/2004 e 1.744/2004, por
não cumprirem pressupostos regimentais. Após discussão e votação,
é aprovado o parecer pela aprovação, no 20 turno, do Projeto de Lei n°
1.068/2003 na forma do Vencido no 1 0 turno e com as Emendas nos 1
e 2 apresentadas (relator: Deputado Chico Simões, em virtude de
redistribuição) ; e pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 49/2003 na forma do Substitutivo n°1 da Comissão
de Constituição e Justiça e com as Emendas n

o
s 1 e 2 da Comissaõ

de Administração Pública (relator: Deputado Sebastião Helvécio) e
dos Projetos de Lei n

o
s 1.753/2004 (relator: Deputado Antônio Carlos

Andrada); 1.128/2003 na forma do Substitutivo n° 3 e pela rejeição do
Substitutivo n°1 da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio e do
Substitutivo n°2 da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada); 1.344/2003
com as Emendas nos 1 a 6 da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado José Henrique) e 1.559/2004 na forma do
Substitutivo n°1 da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Chico Simões). Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Antônio Carlos Andrada, que conclui pela aprovação, no 11
turno, do Projeto de Lei Complementar n° 38/2003, o Presidente
defere o pedido de vista do Deputado Chico Simões. Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. O Deputado Antônio Carlos Andrada é
designado relator para emitir parecer sobre o requerimento do
Deputado Chico Simões, em que solicita a realização de audiência
pública para obter esclarecimentos sobre o termo de convênio
celebrado entre o Estado, a Fundação Brava e o Instituto de
Desenvolvimento Gerencial-IDG -, e o acordo de confidencialidade
celebrado entre o Estado e o IDG. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os

rÁ



349
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões - Antônio Carlos

Andrada - Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 13 a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE INDICAÇÃO
DE MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES - §1 0 DO ART.

204 DO REGIMENTO INTERNO NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 30/6/2004

Às 9h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Chico Simões, Doutor Viana e Adalclever Lopes
(substituindo este ao Deputado José Henrique, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Adalclever Lopes,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à ia 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 Ermano Batista, que conclui pela
aprovação do Projeto de Lei n° 1.709/2004, em turno único, o
Presidente defere o pedido de vista do Deputado Chico Simões. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno
único, do Projeto de Lei n°1.710/2004 (relator: Deputado Ermano
Batista). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião conjunta, amanhã às 10 horas, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1° de julho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Leonardo Moreira - Antônio Carlos

Andrada - Doutor Viana.
ATA DA 16a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2a SESSÃO
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 30/6/2004
Às 1 Oh6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Chico Simões e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo
este ao Deputado Sebastião Helvécio, por indicação da Liderança do
Bloco BPSP), membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Olinto Godinho. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ermano Batista, 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.
Suspende-se a reunião. Reabertos os trabalhos, com a presença dos
Deputados Ermano Batista, Chico Simões, Antônio Carlos Andrada e
Olinto Godinho, 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. Humberto Costa, Ministro
de Estado da Saúde, Ciro Gomes, Ministro de Estado da Integração
Nacional, publicados no 'Diário do Legislativo" do dia 24/6/2004, e
Elzer Moreira Pacheco, Presidente do INEP, publicado no "Diário do
Legislativo" do dia 25/6/2004, e do Grupo de Estudo do Plano de
Carreira da FHEMI em que solicita apoio da Comissão para que seja
mantida no Projeto de Lei n° 1.337/2003 a jornada estendida para a
categoria de profissionais dessa Fundação, bem como o envio da
cópia do ofício por eles encaminhado ao Governador do Estado. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos
929/2003, no 1° turno (Deputado Doutor Viana); 523/2003, no 2 0 turno,
e 1.039/2003 no 1° turno (Deputado Sebastião Helvécio); 425/2003,
766/2003, 1.139/2003 e 1.348/2003, no 2 0 turno (Deputado Chico
Simões); 419/2003 e 1.347/2004, no 2 0 turno (Deputado José
Henrique); 1.656/2004, no 1 0 turno (Deputado Ermano Batista) e
1.622/2004, no 1° turno (Deputado Antônio Carlos Andrada). Passa-se
à V Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A
Presidência faz retira da pauta o Projeto de Lei Complementar n°
55/2004 e os Projetos de Lei nos 523/2003, 766/2003, 1.139/2003,
1.347/2004, 1.34812004, 1.354/2004, 1.14412003, 1.333/2003,
1.334/2003, 1.337/2003, 1.343/2003, 1.481/2004, 1.501/2004,
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1.517/2004, 1.573/2004, 1.614/2004, 1 .686/2004 e 1.744/2004.
Após discussão e votação, são aprovados, os pareceres pela
aprovação, no 20 turno, dos Projetos de Lei n

o
s 419/2003 na forma do

vencido no 1° turno e 425/2003 (relator: Deputado Chico Simões). Na
fase de discussão do parecer do relator, Deputado Antônio Carlos
Andrada, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei Complementar
no 38/2003, no 1° turno, são apresentadas as Propostas de Emenda
n os 1 a 4, do Deputado Chico Simões. Posto em votação é aprovado o
parecer. Em seguida, são rejeitadas as Propostas de Emenda n

o
s 1 e

4, com voto contrário do Deputado Chico Simões, e aprovadas as
Propostas de Emenda n°5 2 e 3. Fica aprovada a nova redação, que
conclui pela aprovação da matéria com as Emendas n os 1 e 2,
apresentadas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para as próximas reuniões extraordinárias, na mesma data,
às 16 horas, e em 1 0/7/2004, às 110h30min, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana - Maria Olívia - Gilberto

Abramo - Leonídio Bouças.	
1	 -

ATA DA i oa REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 30/6/2004
Às lohamin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Dinis Pinheiro, Fábio Avelar, Leonardo Quintão e
a Deputada Jô Moraes, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Leonardo Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a se apreciar a matéria constante na pauta e a se discutirem e
votarem proposições da Comissão. Passa-se à V Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado, no 2 0 turno, o parecer pela aprovação, na forma
do vencido no 1° turno com as Emendas n os 1 a 4, do Projeto de Lei
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n° 1.335/2003 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Os
pareceres sobre os Projetos de Lei n°5 1.334 e 1.343/2003, no 1°
turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo
regimental pelos respectivos relatores, Deputado Dinis Pinheiro e
Fábio Avelar. Os Projetos de Lei n os 1.333, 1.337, 1.344/2003 e 1.350,
1.353, 1.481, 1.517, 1.686, 1.690 e 1.744/2004 e os Projetos de Lei
Complementar n

o
s 47 e 49/2003 são retirados da pauta, por

determinação do Presidente, por não cumprirem pressupostos
regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para reunião extraordinária, na mesma data, às 14h30min,
e em 1 0/7/2004, às 10 horas, com a finalidade dê se apreciarem o
Projeto de Lei Complementar n° 49/2003 e os Projetos de Lei n°5
1.350, 1.353, 1.690/2004 e 1.344/2003, no 20 turno, e 1.333, 1.334,
1.343/2003 e 1.481, 1.517, 1.686, 1.744/2004, no 1 0 turno, e o
Requerimento n° 3.05812004, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Jô Moraes - Ermano Batista -

Leonardo Moreira - Antônio Carlos Andrada.
ATA DA V REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À
PROPOSIÇÃO DE LEI N° 16.005 NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 30/6/2004
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fábio Avelar, Neider Moreira e Paulo Piau, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar o parecer do relator sobre o Veto Parcial
à Proposição de Lei n° 16.005, constante na pauta. Passa-se à P
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela manutenção do Veto
Parcial à Proposição de Lei n° 16.005, em turno único (relator:
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Deputado Paulo Piau). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência suspende os trabalhos por cinco minutos para que se
lavre a ata. Reaberta a reunião e, em virtude de aprovação de
requerimento do Deputado Neider Moreira, o Presidente dispensa a
leitura da ata, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência agradece a presença
e a colaboração dos parlamentares e encerra os trabalhos da
Comissão.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Fábio Avelar, Presidente - Paulo Piau - Neider Moreira.

ATA DA 8a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 30/6/2004
As 16h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Antônio Carlos Andrada, Doutor Viana, Gilberto
Abramo (substituindo este ao Deputado José Henrique, por indicação
da Liderança do PMDB) e Leonídio Bouças (substituindo o Deputado
Sebastião Helvécio, por indicação da Liderança do BPSP), membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Maria
Olivia. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano
Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Retira-se
da reunião o Deputado Antônio Carlos Andrada. Passa-se à P Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A
Presidência faz retirar da pauta o Projeto de Lei Complementar n°
55/2004 e os Projetos de Lei n

o
s 1.333/2003, 1.334/2003, 1.337/2003,

1.343/2003, 1.481/2004, 1.517/2004, 1.573/2004, 1.686/2004 e
1.744/2004, por não cumprirem pressupostos regimentais. Após
discussão e votação, são aprovados, os pareceres pela aprovação, no
20 turno, dos Projetos de Lei nos 523/2003 (redistribuído à Deputada
Maria Olívia); 766/2003 e 1.139/2003 na forma do vencido no 1 0 turno
(redistribuídos ao Deputado Gilberto Abramo); 1.347/2004
(redistribuído ao Deputado Leonídio Bouças);	1.348/2004
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(redistribuído a Deputada Maria Olívia) e pela aprovação, no 1°
turno dos Projetos de Lei n os 1.14412003 (redistribuído ao Deputado
Gilberto Abramo) - registra-se a presença do Deputado Doutor Viana -

1.501/2004 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e 1.614/2004 (redistribuídos ao Deputado
Laudelino Augusto). Na fase de discussão do parecer da relatora,
Deputada Maria Olívia, que conclui pela aprovação das Emendas nos
6 e 7, apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei n° 1.354/2004, no
1° turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Laudelino
Augusto. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
• próxima reunião extraordinária e para a reunião ordinária, determina
• lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1 0 de julho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - Antônio Carlos Andrada -

Doutor Viana.

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

1.731/2004
Comissão de Constituição e Justiça

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

epígrafe tem por finalidade declarar de utilidade pública o Centro
Espírita Adolpho Bezerra de Menezes, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 17/6/2004, vem a matéria a
este órgão colegiado para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade

pública, determina, em seu art. 1°, que pode ser declarada de utilidade
pública a sociedade civil, a associação ou a fundação constituída com
• fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade.

A concessão do referido título a entidades privadas é uma forma de
• Governo apoiá-las por prestarem serviços necessários à
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coletividade, como a assistência social, o atendimento médico, a
pesquisa científica e a promoção da educação e da cultura. Essas
instituições prestam seus serviços como o Estado o faria, sem
distinção de raça, cor, credo ou convicções políticas, não tendo o lucro
como finalidade. A atribuição do título implica, portanto, o
estabelecimento de aliança entre o poder público e a iniciativa privada.

Cabe ressaltar, nesse ponto, que a Constituição da República, no
inciso 1 do art. 19, impõe a separação entre instituições
governamentais e religiosas ao vedar aos entes federativos
estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-
lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes
relações de dependência ou aliança, ressalvada a inter-relação de
interesse público de autoridades governamentais e religiosas, na
forma da lei.

Assim, o texto constitucional consagra o princípio da separação
entre o Estado e cultos religiosos, com vistas a garantir a liberdade
religiosa, um dos mais importantes direitos individuais, previsto no art.
50, VI, da Carta Magna.

Em vista disso, a declaração do Centro Espírita Adolpho Bezerra de
Menezes como de utilidade pública contraria o preceito constitucional
que proíbe o Estado estabelecer alianças com instituições que têm
como objetivo a propagação de doutrinas sagradas ou místicas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucional idade

e ilegalidade do Projeto de Lei n°1.731/2004.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria Olívia -

Doutor Viana - Laudelino Augusto - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.33412003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.334/2003
reestrutura as carreiras de Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental e de Especialista de Controle Interno no
âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.

Foi o projeto examinado pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
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matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.
Compete agora a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno,

examinar o mérito da proposta.
Fundamentação

De acordo com a ementa da proposição, objetiva-se reestruturar as
carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental e de Especialista de Controle Interno no âmbito do
Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. Consoante o art. 5 0 do
projeto, as carreiras em questão integram o Grupo de Atividades de
Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e de Atividades Político-
Institucionais.

Conforme já se disse, a proposta foi analisada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade na forma do
Substitutivo n° 1, o qual efetivamente aprimora o texto em análise.

Embora a ementa e o art. 1° do projeto mencionem a carreira de
Especialista de Controle Interno, na verdade a carreira que se regula é
a de Auditor Interno. O parágrafo único esclarece bem a questão.
Aliás, o citado Substitutivo n° 1 já promoveu o necessário ajuste de
redação.

Os arts. 20 e 30 cuidam das atribuições dos cargos das carreiras de
que trata o projeto. Conferem tratamento genérico à matéria, ficando o
devido detalhamento a ser efetivado em regulamento. A lei deve
mesmo reservar ao Executivo a competência para regulamentar os
seus comandos, deixando-os em maior sintonia com a realidade de
sua aplicação.

Os arts. 60 e 70 tratam da lotação dos cargos em apreciação. E
admitida a cessão de servidor para órgão ou entidade diversa das que
mencionam apenas para a ocupação de cargo de provimento em
comissão ou função gratificada. Essa regra é salutar, uma vez que
coíbe desvios de função e, ao mesmo tempo, amplia o compromisso
do servidor para com as funções de seu cargo.

No que diz respeito ao ingresso nas carreiras de que trata o projeto,
exige-se nível superior de escolaridade, conforme o Anexo 1. A
jornada de trabalho é de 40 horas semanais. No caso específico do
Auditor Interno, exige-se dedicação exclusiva, salvo a docência, desde
que haja compatibilidade de horário e não se verifique prejuízo para o
desempenho das atribuições do cargo.
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O Capítulo II do projeto trata propriamente das carreiras. O art. 10

menciona as fases da carreira: a progressão, a promoção e o
ingresso. O equívoco é patente, uma vez que esses institutos se
referem aos meios pelos quais se ingressa e se muda de fases na
carreira, mas não propriamente às fases, que teriam que ver com os
graus e os níveis de posicionamento do servidor. A Comissão de
Constituição e Justiça já procedeu à devida correção.

A Seção 1 do Capítulo II contém regras sobre ingresso, fases do
concurso público, instruções que devem constar no edital, exigências
para posse. Especificamente com relação ao Especialista de Políticas
Públicas e Gestão Governamental, chama atenção o § 7 0 do art. 12,
segundo o qual as instruções de funcionamento do Curso Superior de
Administração serão baixadas pela Fundação João Pinheiro em
conjunto com a Secretaria de Planejamento e Gestão. A norma fere a
autonomia didático-científica da Escola de Governo, o que pode até
mesmo comprometer a sua eficiência operacional. E bom lembrar,
todavia, que a Comissão de Constituição e Justiça já efetuou o
necessário ajuste no dispositivo em comento.

Ainda sobre o cargo de Especialista, admite-se, nos termos dos arts.
13 e 14, o ingresso, mediante concurso público, diretamente no Nível
III da carreira. Exige-se, ademais, que o candidato tenha sido
aprovado em curso de formação teórico-prático, com carga horária
mínima de 480 horas-aula, ministrado pela Fundação João Pinheiro,
de acordo com o inciso II do art. 13. Trata-se de interessante
providência, que permite o recrutamento de profissionais experientes.
Também vale dizer que o mencionado art. 14 contém redação
truncada, pouco clara, problema solucionado pelo Substitutivo n° 1.

Na Seção II do Capítulo II, estão previstas as normas de
desenvolvimento na carreira. A progressão e a promoção são as
modalidades de desenvolvimento. Ocorre a primeira quando o
servidor passa de um grau para outro da carreira, dentro de um
mesmo nível. A segunda representa a mudança de nível. Progressão
e promoção seguem regras relativas a periodicidade, posicionamento
dos servidores, contagem de prazo, requisitos para a obtenção dos
benefícios e critérios de desempate. A promoção, na carreira de
Auditor Interno, condiciona-se à existência de vagas. Como se vê,
segue-se um formato padrão, adequado para os tipos de carreira em
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comento.

O art. 25 permite que, por meio de decreto, requisitos de progressão
e promoção como tempo e avaliação de desempenho sejam alterados
"na hipótese de formação diversa ou superior àquela exigida pelo nível
em que o servidor estiver posicionado na carreira relacionada com a
natureza e complexidade da respectiva carreira". Demonstrou a
Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer para o 1° turno,
que "além da redação truncada, verifica-se, no dispositivo, uma
espécie de delegação legislativa disfarçada. O Executivo poderá
alterar a lei, mudar seus critérios, atingir o núcleo das providências
impositivas, algo que, no estado democrático de direito, é prerrogativa
constitucional do Poder Legislativo, salvo na hipótese de medida
provisória, não prevista na Constituição mineira, e na hipótese de
delegação legislativa, que obedece a um procedimento especial, não
adotado para o caso em tela. Tal regra deve ser suprimida do projeto,
inclusive o parágrafo único do citado artigo".

Verifica-se, no Substitutivo n° 1, a supressão do art. 25, medida que
esta Comissão não pode endossar, conforme se verá adiante.

O Capítulo III do projeto trata da implantação e administração das
carreiras. O art. 28 transforma os atuais cargos públicos de
provimento efetivo de Especialista em Administração Orçamentária e
Financeira e de Especialista em Gestão Administrativa, previstos na
Lei n° 13.085, de 1998, e os atuais cargos de provimento efetivo de
Gestor Administrativo, referidos na Lei n° 11.658, de 2/12/94, em 825
cargos de provimento efetivo de Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental. Notam-se pequenos equívocos de
nomenclatura. Por sua vez, o art. 29 ainda cria 505 cargos de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.

Além disso, o art. 30 transforma os atuais cargos de Especialista em
Controle Interno, referidos na Lei n° 13.085, de 1998, no cargo de
provimento efetivo de Auditor Interno, ao passo que o art. 31 cria
outros 130 cargos de mesma natureza.

Com o intuito de facilitar a compreensão do conteúdo dos arts. 28 a
31, o Substitutivo n° 1 procedeu a importantes ajustes de redação.

Os arts. 33 a 36 trazem diretrizes que versam sobre padrão
remuneratório e posicionamento dos atuais servidores em função da
implantação da nova carreira. Nada se diz sobre o direito de o servidor
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optar por permanecer na antiga carreira. A esse propósito, vale
citar a manifestação acertada da Comissão de Constituição e Justiça:
"Embora se possa dizer que o projeto deixa de zelar pela autonomia
dos servidores, que serão obrigados a aceitar um modelo de carreira
do qual possam, eventualmente, discordar, observa-se, por outro lado,
que a uniformização do tratamento, ao abranger os antigos e os novos
servidores, evita que no futuro surjam conflitos no plano da isonomia.
Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de
que não há direito adquirido a regime jurídico, plano de carreira etc.,
mas apenas expectativa de direito. As normas se modificam ao sabor
do interesse público, desde que respeitados os benefícios já
incorporados ao patrimônio jurídico do servidor. E evidente, também,
que a possibilidade de mudança não autoriza o Estado a baixar
normas que retirem do servidor o direito de laborar e viver com
dignidade. As novas regras da carreira devem ser razoáveis e permitir
que os agentes públicos tenham condições adequadas de trabalho e
justa remuneração".

O art. 37 do projeto cuida do enquadramento do inativo na nova
carreira, para fins de percepção do vencimento básico correspondente
ao nível e grau em que for posicionado. Por último, o art. 38 traz regra
que evita que os servidores de outros quadros de pessoal do
Executivo, ao ingressarem nas carreiras em comento, sofram prejuízo
financeiro em razão da mudança de cargo.

Tecnicamente, o projeto é bem elaborado. Uma vez que institui o
plano de carreiras do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização
e Arrecadação, contribui para o atendimento de uma reivindicação
legítima dos servidores que abrange.

E importante dizer que os planos de carreira cumprem, acima de
tudo, uma exigência de eficiência administrativa. E preciso haver
regras que atestem o desempenho do servidor, premiando aqueles
que desempenham adequadamente as suas funções. Mecanismos
dessa natureza estimulam o agente público, na medida em que
incentivam o seu aprimoramento profissional e contribuem para que
os bons servidores permaneçam na administração pública. Tudo isto
traz como resultado o incremento da profissionalização do corpo
administrativo dos organismos públicos, bem como a maior eficiência
e eficácia dos serviços que prestam.
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Como se percebe ao longo deste parecer, manifestamo-nos

inteiramente favoráveis ao Substitutivo n° 1, da lavra da Comissão de
Constituição e Justiça. Entretanto, especificamente com relação ao
inciso 1 do § 1° do art. 9°, deve ficar claro que o Curso Superior de
Administração nele referido é aquele ministrado pela Escola de
Governo da Fundação João Pinheiro. Embora já pareça óbvio, é bom
afastar o risco de interpretações que venham a ampliar o alcance do
dispositivo mencionado. Quanto ao art. 28, sua redação deve ser
compatibilizada com a legislação estadual em vigor.

Além disso, é fundamental que seja retomada a redação do art. 25
do projeto original, que permite a promoção ou progressão por
escolaridade adicional, nos termos de decreto. O referido dispositivo
confere à administração pública mobilidade para alterar os critérios de
evolução na carreira, adequando-os à formação profissional
apresentada pela servidor. Com isto, a estrutura normativa da carreira
de Auditor e de Especialista torna-se flexível e plenamente adaptável
às novas demandas que se impõem aos organismos públicos. A regra
em comento encontra amparo jurídico no princípio constitucional da
eficiência.

E preciso, ainda, incluir no substitutivo regra determinando que
funções que demandem conhecimento técnico-contábil só possam ser
exercidas por servidor legalmente habilitado para o exercício da
contabilidade. Trata-se de conferir maior eficiência, segurança e
transparência nos procedimentos contábeis adotados pelo Poder
Executivo.

Por fim, ainda apresentamos duas outras emendas, apenas com o
objetivo de tomar a redação do citado Substitutivo n° 1 mais precisa.

Conclusão
Em face da argumentação aduzida, opinamos pela aprovação do

Projeto de Lei n° 1.334/2003 na forma do Substitutivo n° 1 com as
Emendas nos 1 a 6, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao 'caput" e ao § 1° do art. 1° do Substitutivo n° 1 a seguinte

redação:
"Art. 1° - A carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental fica reestruturada na forma desta lei, ficando instituída
a carreira de Auditor Interno, ambas as carreiras pertencentes ao
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Grupo de Atividades de Gestão, de Planejamento, de Tesouraria,
de Auditoria e de Atividades Político-Institucionais do Poder Executivo.

§ 1° - A estrutura das carreiras de que trata esta lei e o número de
cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo 1.".

EMENDA N°2
Dê-se ao inciso 1 do § 1° do art. 9 0 do Substitutivo n° 1 a seguinte

redação:
"Art. 9° -
§ 1°-

- conclusão do Curso Superior de Administração, habilitação em
Administração Pública, ministrado pela Escola de Governo da
Fundação João Pinheiro, para ingresso no Nível 1;".

EMENDA N°3
Dê-se ao art. 28 do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:
"Art. 28 - A tabela de vencimento básico das carreiras de que trata

esta lei deverá ser estabelecida e aprovada em lei, observada a
estrutura prevista no Anexo 1.".

EMENDA N°4
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Substitutivo n° 1:
"Art. .... - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade

adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou
supressão do interstício necessário, bem como do quantitativo de
avaliações periódicas de desempenho satisfatórias para fins de
progressão ou promoção, na hipótese de formação diversa ou
superior àquela exigida pelo nível em que o servidor estiver
posicionado na carreira relacionada com a natureza e complexidade
da respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do
disposto neste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo
vedado seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer
vantagem pecuniária, salvo para concessão do Adicional de
Desempenho - ADE

EMENDA N°5
Dê-se ao "caput" do art. 33 do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:
"Art. 33 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo

do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de
concurso público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo
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das carreiras de que trata esta lei, com jornada equivalente à do
cargo de origem, cuja remuneração, incluídos adicionais, gratificações
e vantagens pessoais, for superior à remuneração do cargo das
carreiras instituídas por esta lei, poderá perceber a diferença a titulo
de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita
exclusivamente à revisão geral da remuneração dos servidores
estaduais.".

EMENDA N°6
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Substitutivo n° 1:
"Art. .... - Todas as atribuições cometidas às carreiras de

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental que
demandarem conhecimento técnico-contábil serão desempenhadas,
exclusivamente, por servidor público legalmente habilitado para o
exercício da contabilidade.".

Sala das Comissões, 1° de julho de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator -

Ermano Batista - Jô Moraes - Alberto Pinto Coelho.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.744/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.744/2004, de autoria do Governador do
Estado, "altera a Lei n° 14.694, de 30 de julho de 2003, que disciplina
a avaliação de desempenho institucional, o Acordo de Resultados, a
autonomia gerencial, orçamentária e financeira, a aplicação de
recursos orçamentários provenientes de economias com despesas
correntes, no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 19/6/2004, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno,
examinar a juridicidade, a constitucional idade e a legalidade da
matéria.

Fundamentação
A primeira alteração proposta incide no inciso V do art. 2 0 da Lei n°

14.694, de 2003, de modo a ampliar o conceito de interveniente. Além
dos órgãos administrativos em geral, também são arroladas, nessa
condição, entidades ou unidades administrativas.

1
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Em seguida, o projeto confere nova redação ao art. 29. A

alteração consiste em acrescentar ao "caput" do referido artigo o
termo "institucional". Assim, os programas previstos nos incisos do
citado dispositivo ficam qualificados como programas de
desenvolvimento institucional.

O art. 30 e seus §1° e 20 também ganham nova redação. No caso
do "caput", a mudança centra-se na inclusão do conceito de unidade
administrativa. Desse modo, as economias efetuadas no plano dessas
unidades serão computadas para fins de realização de programas de
desenvolvimento institucional e pagamento de prêmio de
produtividade, O § 1°, por razão de coerência, também passa a contar
com a figura das unidades administrativas. Além disso, a aferição de
desempenho ainda levará em conta o cumprimento de metas
definidas no Acordo de Resultados.

Sobre o § 2°, percebe-se que a redação ficou mais precisa e que foi
incluído o vocábulo "metas", adequação necessária em virtude da
alteração no § 1°. Tem-se, por último, o acréscimo do § 40 ao
dispositivo, para dizer que o modo de aplicação das economias de
que trata o artigo poderá ser definido por meio de regulamento ou no
próprio Acordo de Resultados.

O art. 31 recebeu apenas ajustes de redação. Igualmente, o "caput"
e os § 1° e 20 do art. 32 sofrem mera adequação de redação, em
vista da inclusão do conceito de unidade administrativa no texto da lei.
O mesmo ocorre com os incisos 1 e II do citado § 1 0. Só que, neste
último caso, ainda se deixa claro que o conceito de servidor, para fins
de obtenção do prêmio de produtividade, abrange tanto o ocupante de
cargo de provimento efetivo quanto o detentor de função pública.
Ademais, o inciso II ainda contempla, como beneficiários do prêmio,
os servidores que ocupam, exclusivamente, cargo em comissão.

Outra alteração pretendida refere-se à inserção do art. 32-A com o
objetivo de permitir que recursos provenientes da ampliação da
arrecadação estadual sejam aplicados no pagamento de prêmio de
produtividade. De acordo com o § 1 1, não se consideram como
ampliação de receita a receita efetivamente arrecadada no exercício
anterior, a receita prevista na Lei Orçamentária Anual, a receita
prevista nas metas estabelecidas no Acordo de Resultados. O § 20
estabelece o critério da receita de maior valor para fins do cálculo

LA
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previsto no § 1°. O § 3 0 do art. 32-A objetiva fixar critérios para o
pagamento do prêmio de produtividade com base na ampliação de
arrecadação.

A distribuição dos recursos será definida em regulamento,
consoante os § 40 e 60. Segundo o § 50 , também por regulamento se
definirão as fontes de recursos a serem considerados para cálculo da
ampliação da arrecadação e os itens de receita necessários ao cálculo
do montante de receitas diretamente arrecadadas.

Os § 1° e 20 do art. 33 também estão recebendo nova redação. O
cômputo dos resultados da avaliação de desempenho deixa de ser
semestral, ficando por conta do Executivo a definição da
periodicidade. Ademais, deixa-se claro que não só o servidor
ocupante de cargo efetivo, mas também o detentor de função pública,
o servidor comissionado e o que exerce função gratificada fazem jus
ao prêmio de produtividade, desde que alcancem desempenho
satisfatório. Tem-se, ainda, a inclusão do § 30, que reitera os critérios
de cálculo do prêmio.

Finalmente, verificam-se ajustes de redação no art. 34, com o fito de
adequar seu texto aos novos critérios de cálculo do prêmio de
produtividade.

O projeto em análise não encontra óbices jurídicos; todavia, é
necessário fazer pequenos ajustes de conteúdo, a fim de tornar o
sistema proposto mais adequado às finalidades que almeja.
Aproveitamos o ensejo para inserir o 20 no art. 9°, contemplando
mecanismos de controle sobre os Acordos de Resultado celebrados
com os responsáveis por projetos estruturais ou programas prioritários
do Plano Plurianual de Ação Governamental. Neste caso, não se
justifica a incidência de alguns dispositivos da lei, razão pela qual
ainda acrescentamos ao projeto o art. 35-A. Finalmente, é importante
colocar o projeto num formato que facilite a discussão e a apreciação
das mudanças nele enunciadas. Por todas essas razões,
apresentamos, ao final do parecer, o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.744/2004 na forma do
Substitutivo n° 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1

kA
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Altera a Lei n° 14.694, de 30 de julho de 2003, que disciplina a

avaliação de desempenho institucional, o Acordo de Resultados, a
autonomia gerencial, orçamentária e financeira, a aplicação de
recursos orçamentários provenientes de economias com despesas
correntes no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O inciso V do art. 20 da Lei n° 14.694, de 30 de julho de

2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20 - ..............................
V - interveniente o órgão, a entidade ou a unidade administrativa

signatário do Acordo de Resultados que seja responsável pelo suporte
necessário ao acordante e ao acordado, para o cumprimento das
metas estabelecidas;".

Art. 20 - Fica o art. 90 da Lei n° 14.694, de 2003, acrescido de § 2°,
transformando-se o seu parágrafo único em § 1°, da forma seguinte:

"Art. 90 - ...............................
§ 20 - Os acordos de resultados celebrados com os responsáveis por

Projetos Estruturados ou programas prioritários do Plano Plurianual de
Ação Governamental - PPAG -' com monitoramento intensivo, serão
acompanhados e avaliados pelas respectivas câmaras temáticas do
Colegiado de Gestão Governamental criado pela Lei Delegada n° 49,
de 2003.".

Art. 30 - O "caput" do art. 29 da Lei n° 14.694, de 2003, passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 29 - Os recursos orçamentários provenientes da economia com
despesas correntes em cada órgão, autarquia ou fundação da
administração pública estadual poderão ser aplicados, na forma
prevista nesta lei, no pagamento de prêmio de produtividade e no
desenvolvimento institucional que compreende programas de:".

Art. 40 - O "caput" e os § 1° e 20 do art. 30 da Lei n° 14.694, de
2003, passam a vigorar com nova redação, acrescendo-se § 4 0 ao
artigo, da forma seguinte:

"Art. 30 - Os recursos economizados serão apurados a cada
exercício, com base na diferença, contabilizada em valores reais,
entre o disponível para empenho e o orçamento efetivamente
executado pelo órgão, pela entidade ou pela unidade administrativa,
conforme disposto no Acordo de Resultados.
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§ 1° - Adicionalmente ao disposto no "caput", o desempenho do

órgão, da entidade ou da unidade administrativa será aferido em vista
das metas, da cobertura e da qualidade dos serviços e das atividades
realizados no exercício, com a utilização dos indicadores definidos no
Acordo de Resultados.

§ 2° - A economia com despesas correntes não poderá ser gerada
pela redução das metas, da cobertura ou da qualidade dos serviços e
das atividades prestados, conforme disposto no Acordo de
Resultados.

§ 4° - As economias decorrentes da ação dos órgãos, das entidades
e das unidades administrativas previstas no § 3 0 poderão ser neles
aplicadas na forma e nos limites estabelecidos em regulamento, bem
como nos seus respectivos Acordos de Resultados.".

Art. 50 - O "caput" do art. 31 da Lei n° 14.694, de 2003, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 31 - A estimativa de recursos de que trata o art. 29 constará da
proposta orçamentária anual, com previsão detalhada para as
aplicações previstas no art. 29, em dotação específica na SEPLAG.".

Art. 60 - O "caput" e os § 1° e 2 0 do art. 32 da Lei n° 14.694, de
2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 32 - Durante a vigência do Acordo de Resultados, os recursos
de que trata o art. 29 poderão ser destinados ao pagamento de prêmio
por produtividade aos servidores em exercício no órgão, na entidade
ou na unidade administrativa com Acordo de Resultados em vigor, até
o limite equivalente a 1/3 do montante apurado.

§ 1° - Os recursos destinados pelo órgão, pela entidade ou pela
unidade administrativa ao pagamento de prêmio por produtividade a
que se refere este artigo, a serem pagos em duas parcelas ou em
parcela única, serão distribuídos entre os servidores da seguinte
forma:

- 50% (cinqüenta por cento), proporcionalmente ao valor do
vencimento de cada servidor ocupante de cargo de provimento efetivo
e de cada detentor de função pública, com base na pontuação obtida
em avaliação individual de desempenho, no âmbito de cada órgão,
entidade ou unidade administrativa;

II - 50% (cinqüenta por cento), no mesmo valor para todos os
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servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, para cada
detentor de função pública e para os ocupantes, exclusivamente, de
cargo de provimento em comissão, no âmbito de cada órgão, entidade
ou unidade administrativa.

§ 2° - A unidade administrativa poderá, na forma do regulamento, ser
de hierarquia inferior do acordado, no caso de existir rateios
orçamentário e financeiro das despesas e da responsabilização por
centro de custo.".

Art. 70 - A Lei n° 14.694, de 2003, fica acrescida do seguinte art. 32-
A:

.Art. 32-A - Os recursos orçamentários provenientes da ampliação
da arrecadação de receitas da administração pública estadual
poderão ser aplicados no pagamento de prêmio por produtividade.

§ 1° - Considera-se ampliação da arrecadação de receitas como, em
termos reais, a receita efetivamente arrecadada no exercício menos:

- a receita efetivamente arrecadada no exercício anterior;
II - a receita mínima prevista nas metas estabelecidas no Acordo de

Resultados.
§ 20 - Para o cálculo de que trata o § 1°, considerar-se-á, entre as

receitas a que se referem os incisos 1 e II, aquela de maior valor
verificado no período.

§ 30 - A ampliação real da arrecadação de receitas de que trata este
artigo compreende receitas oriundas de impostos, taxas, bem como as
receitas diretamente arrecadadas de cada órgão, entidade ou unidade
administrativa, cuja aplicação no pagamento de prêmio por
produtividade observará os seguintes limites:

- até 10% (dez por cento) dos recursos oriundos de receitas
diretamente arrecadadas de cada órgão, entidade ou unidade
administrativa, excluídos os impostos e as taxas de que trata o inciso
II;

II - até 3% (três por cento) dos recursos oriundos de impostos e
taxas, podendo tal limite ser acrescido em até 1% (um por cento)
sobre o que exceder a receita prevista na Lei Orçamentária Anual.

§ 40 - A forma de distribuição dos recursos de que trata este artigo
entre os órgãos, as entidades e as unidades administrativas será
definida em regulamento.

§ 50 - As fontes de recursos a serem considerados para o cálculo da
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ampliação da arrecadação de receitas de que trata este artigo, bem
como os itens de receita a serem considerados para cálculo do
montante de receitas diretamente arrecadadas de que trata o § 3°,
serão definidos em regulamento e nos respectivos Acordos de
Resultados.

§ 60 - Os recursos destinados pelo órgão, pela entidade ou pela
unidade administrativa ao pagamento de prêmio de produtividade a
que se refere este artigo, a serem pagos em até quatro parcelas,
serão distribuídos entre os servidores na forma de regulamento.

§ 71 - Para a consecução do fim previsto no "caput" deste artigo,
aplica-se o disposto no inciso VIII do art. 50, nos § 1° e 20 do art. 30,
no art. 31, nos § 2 0 e 30 do art. 32 e no art. 33.

§ 8° - Para os fins do disposto neste artigo, exclui-se a receita
proveniente de multa.".

Art. 80 - Os § 1° e 20 do art. 33 da Lei n° 14.694, de 2003, passam a
vigorar com nova redação, acrescendo-se § 3 0 ao artigo, da forma
seguinte:

"Art. 33 - ...............................
§ 1° - Os resultados da avaliação de desempenho do servidor,

computados periodicamente, serão convertidos em pontuação,
conforme previsto em regulamento, para fins de aferição dos valores
individuais do prêmio por produtividade.

§ 2° - O prêmio de produtividade só poderá ser percebido por
servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e por cada detentor
de função pública, mesmo exercendo cargo de provimento em
comissão ou função gratificada, que obtiver o nível mínimo de
desempenho previsto em regulamento, bem como por servidor
ocupante, exclusivamente, de cargo de provimento em comissão.

§ 3° - O montante disponível para o pagamento de prêmio por
produtividade corresponde à soma dos recursos oriundos das
economias com despesas correntes e da ampliação da arrecadação
de receitas, observado o disposto nesta lei.".

Art. 90 - O art. 34 da Lei n° 14.694, de 2003, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 34 - Compete à câmara temática específica do Colegiado de
Gestão Governamental criado pela Lei Delegada n° 49, de 1° de
janeiro de 2003, integrada por representantes das áreas de
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planejamento, gestão e finanças, proceder à apuração das
economias com despesas correntes e ampliação da arrecadação de
receitas obtidas na execução orçamentária e financeira, conforme
previsto no art. 30, e verificar o cumprimento dos requisitos e dos
limites previstos nesta lei para a sua aplicação.".

Art. 10 - A Lei n° 14.694, de 2003, fica acrescida do seguinte art. 35-
A:.

"Art. 35-A - Aos acordos de resultados celebrados com os
responsáveis por projetos estruturados ou programas prioritários do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -' com
monitoramento intensivo, não se aplicam os seguintes artigos: 50,
inciso VIII, 26, incisos 1, II e III, e 29 a 34 desta lei.".

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 1° de julho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonardo

Moreira - Doutor Viana.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 1 017/2004, a seguinte
comunicação:

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra.
Aparecida Aldaiza de Oliveira Santos, ocorrido em 30/6/2004, em
Divinópolis. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 2004

ATAS

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 44 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM

15/6/2004
Presidência do Deputada Dilzon Meio

Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação
da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Fábio Avelar - Palavras do Sr. Mauro Ricardo
Machado Costa - Entrega de placa - Apresentação musical - Palavras
do Sr. Presidente.

Composição da Mesa
O locutor - A Presidência convida a tomar assento à mesa os

Exmos. Srs. Mauro Ricardo Machado Costa, Presidente da COPASA;
Ten.-Cel. Sebastião Pereira de Siqueira, representando a Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais; Francisco Sales Dias Horta, Vice-
Presidente da CEMIG; e o Deputado Fábio Avelar, autor do
requerimento que deu origem a esta comemoração.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença-em Plenário dos Exmos. Srs.

George Hermann Rodolfo Tormin, Diretor Administrativo, Financeiro e
de Relações com Investidores; Carlos Gonçalves de Oliveira
Sobrinho, Diretor Técnico e de Meio Ambiente; Juarez Amorim, Diretor
de Operações Metropolitanas; Geraldo David Alcântara, Diretor de
Operações Centro-Norte; Cássia de Paula Lemos, Diretor de
Operações Sudoeste; e Carlos Megale Filho, Diretor de Operações
Leste, todos da COPASA.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O locutor - Destina-se esta parte da reunião à comemoração do Dia

Mundial do Meio Ambiente.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional,
interpretado pelo Coral COPASA, sob a regência da maestrina Eliane
Faj ioli.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
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Palavras do Deputado Fábio Avelar

Exmo. Sr. Deputado Dilzon Meio, 3°-Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, meu colega do PTB, que
representa nesta solenidade o Presidente da Assembléia Legislativa,
Deputado Mauri Torres; Sr. Mauro Machado Ricardo Costa,
Presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
COPASA -; Ten.-Cel. Sebastião Pereira Siqueira, representante da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; Dr. Jorge, Dr. Carlos, Dr.
Megale, Dr. Cássio, Dr. Juarez Amorim, Dr. Geraldo, Diretores da
COPASA; colegas que prestigiam esta comemoração, Deputados
Wanderley Ávila, Irani Barbosa, Dinis Pinheiro, Leonardo Moreira,
Arlen Santiago, João Leite, Miguel Martini, Doutor Ronaldo e
Deputada Maria José Haueisen; funcionários da COPASA, meus
colegas, cumprimentos-lhes por meio de um amigo comum que nos
representa na diretoria da empresa, Dr. Carlos Megale;
representantes sindicais do nosso querido SINDAGUA; nosso amigo
Chico Horta, Vice-Presidente da CEMIG; demais autoridades;
lideranças comunitárias; senhores da imprensa; amigos da TV
Assembléia; meus senhores e minhas senhoras, no dia 5 deste mês
de junho, comemoramos mais uma vez o Dia Mundial do Meio
Ambiente.

Nesta Casa Legislativa, em razão de compromissos diversos que
trouxeram dificuldades para compatibilização de sua agenda,
realizamos esta reunião nesta data, motivo pelo qual pedimos a
compreensão de todos.

Na oportunidade, este Deputado agradece mais uma vez a presença
daqueles que aqui vieram participar deste evento, de grande
significado para todos nós. Agradeço especialmente aos meus
colegas parlamentares, aos Vereadores, às lideranças comunitárias
de Belo Horizonte e da RMBH, à imprensa, à nossa TV Assembléia, à
diretoria da COPASA, ao seu coral e a todos os copasianos, aos
ambientalistas, às associações comunitárias, aos funcionários da
Casa e a todos que nos honram com a sua presença neste momento.
Deixo um abraço especial a um grande colaborador, Vicente Pereira,
meu ex-Chefe de Gabinete.

Cresce a cada dia a preocupação com a saúde do Planeta. Na data
citada, em meio às devidas comemorações pelos avanços
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conquistados na área, mais uma vez vimos ampliar-se denúncias
sobre as diversas ações contra a natureza e, ressaltados em grandes
manchetes, os perigos para a vida na Terra. Nesse contexto, têm sido
raras as boas notícias, persistindo, como regra geral, um clima
crescente de ameaça: catástrofes climáticas, aquecimento global,
extinção de espécies, escassez de água doce, devastação de
florestas e poluição atmosférica, tornando sombrias as previsões para
o futuro da humanidade.

Apesar de todas as ameaças à natureza, junto-me àqueles que
acreditam que há muito que comemorar. No Brasil e em nosso Estado
em particular, há de se destacar o grande esforço do Governo, das
autoridades do setor, dos ambientalistas, de expressivo número de
empresários, das organizações não governamentais, da imprensa e
de relevante parcela da sociedade, que, em processo de
conscientização permanente, têm assumido e demonstrado, em
atitudes concretas, a preocupação e zelo que têm com a questão
ambiental. Ao contrário de alguns anos atrás, constata-se a cada dia a
destinação de maiores investimentos públicos à área ambiental, na
conscientização da população e do empresariado. Além disso, são
evidentes as provas de maior rigor e eficiência na fiscalização e nos
processos de licenciamento. Embora se reconheça que ainda há
muito que fazer, muito se tem feito no intuito de se desenvolverem
políticas e ações efetivas que façam frente a esse enorme desafio.

Em nosso Estado, o exemplo tem sido dado com ênfase especial
pelo Governador Aécio Neves, com ações efetivas através dos
diversos órgãos de sua administração. Entre elas destaca-se o
licenciamento ambiental integrado, sistematizando todos os pedidos
de licença no Estado.

Nesse aspecto, merece ser ressaltada a implementação do Sistema
Integrado de Informação Ambiental - SIAM -, cujo objetivo é dar
transparência e celeridade ao processo de licenciamento ambiental,
sob a competente gestão da Secretaria de Meio Ambiente e da FEAM.
Cabe aqui mencionar que, dada a importância desse trabalho, seu
modelo será transferido para outros Estados.

E também importante a descentralização do COPAM em sete
unidades regionais, representando um importante passo para
desburocratizar o sistema de licenciamento ambiental de empresas e

rÁ



373
evitar atividades clandestinas. O incentivo à participação popular
nos projetos ambientais visando à conscientização de todos em
relação ao assunto; a aplicação rigorosa da legislação; a preocupação
com a revitalização dos cursos d'água e as obras de construção e
ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário, incluindo o tratamento de efluentes, entre outros projetos,
são provas da presença do poder público no trato dessas questões de
vital importância para todos.

Por todas essas razões, é pensamento deste Deputado que há
razões para comemorar. Acredito que devemos celebrar nossas
vitórias, os nossos feitos e a luta incessante pelo bem comum, pela
manutenção da vida e pelo desenvolvimento integral do cidadão. Por
isso mesmo, foi de autoria deste parlamentar o requerimento que
propôs a realização desta reunião especial, na qual se procuram
destacar realizações no setor ambiental e, simultaneamente,
homenagear aqueles que, por seu trabalho, fazem por merecer o
reconhecimento do povo mineiro. Especificamente em relação a essa
matéria, tenho revelado a todos a minha preocupação especial no
tocante à necessidade de preservação do meio ambiente, aliada ao
esforço pela manutenção do crescimento econômico, assegurando
emprego e renda para a nossa gente, dentro de um legítimo processo
de desenvolvimento sustentável.

A exemplo do passado de Minas, homens e instituições têm sido
personagens marcantes de sua história. E o caso do nosso
homenageado deste ano, que, particularmente para este Deputado,
tem sido presença permanente ao longo da maior parte de sua vida.
Todos nesta Casa conhecem a vinculação profissional e afetiva que
tenho com a COPASA. A essa empresa devo muito do meu
crescimento como engenheiro, como homem, cidadão e Deputado em
segundo mandato. Para mim, que participo e acompanho a trajetória
vitoriosa da COPASA há mais de 30 anos, muito me realiza saber que
a empresa, nestes quatro anos do Governo Aécio Neves, estará
dando um notável exemplo de inovação e dinamismo. Como órgão de
frente e agente promotor do saneamento, tem-se integrado no esforço
do Governo para melhorar as condições de saúde no Estado,
assumindo papel decisivo na retomada do seu desenvolvimento
econômico e social.
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A COPASA, sob o comando do Presidente Mauro Ricardo, tem
ilustrado bem o pensamento e a ação governamentais no processo de
modernização administrativa por que passa Minas Gerais. E uma
empresa que tem revelado uma característica essencial na moderna
visão de gerenciamento das instituições, qual seja: a capacidade de
ousar, de pensar com grandeza, de ir além do cumprimento de suas
rotinas operacionais, de buscar a interação e a participação do seu
quadro de colaboradores, de ouvir os seus clientes e de estabelecer
objetivos e metas que assegurem a excelência em suas ações,
possibilitando, assim, oferecer o que há de melhor à população, em
termos de serviços e de qualidade de vida.

Com esse objetivo, a COPASA realizará, ao longo deste Governo, o
maior programa de investimentos em saneamento levado a efeito em
Minas Gerais. Serão investidos, em quatro anos, R$2.700.000.000,00
em obras e serviços que visam à universalização do atendimento à
população e à implementação das ações necessárias à transformação
dela na melhor empresa de saneamento do País. Isso quer dizer que,
de acordo com os objetivos e as metas desse programa, ninguém
ficará sem água tratada de qualidade nas localidades atendidas pela
COPASA.

Cabe realçar o conjunto de ações que a empresa vem
desenvolvendo na área ambiental, com destaque para a
implementação do arrojado subprograma de esgotamento sanitário,
no qual serão investidos mais de R$1.000.000.000,00 até o final de
2006. Além da implantação e da ampliação de sistemas de esgotos
em mais de 200 localidades, o subprograma prevê a construção de 54
estações de tratamento de esgotos e a execução de mais de 4.000km
de redes coletoras, com benefícios efetivos para as principais bacias
hidrográficas de Minas Gerais.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a realização de obras
visa à eliminação dos lançamentos de esgotos em córregos
contribuintes das lagoas da Pampulha e Várzea das Flores e dos rios
Betim e Arrudas. Ao final desses empreendimentos, os esgotos
coletados serão tratados nas estações de tratamento dos rios Arrudas,
Ribeirão do Onça, Nova Contagem e Betim. Somente nessas obras, a
COPASA investirá R$272.000.000,00, incluindo recursos a serem
financiados pelo Banco Mundial.
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A proteção de mananciais também é uma das ações prioritárias

da empresa, em consonância com o grande esforço mundial cada vez
mais acentuado em relação à água, cuja importância é prioridade tão
significativa a ponto de ter sido definida como tema deste ano da
campanha da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB. Por
todo esse caminho de excelência que a COPASA se propôs abrir e
trilhar, atendendo à determinação do Governador Aécio Neves, é-lhe
prestada esta homenagem da ALMG, extensiva a todos os seus
Diretores e funcionários, os quais cumprimento na pessoa do seu
Presidente, Dr. Mauro Ricardo. Que essa grande concessionária, da
qual todos nos orgulhamos, continue a ser esse exemplo de trabalho
sério e comprometido com o desenvolvimento de Minas Gerais". Muito
obrigado.

Palavras do Sr. Mauro Ricardo Machado Costa
Exmo. Deputado Dilzon Meio; Srs. Sebastião Pereira Siqueira e

Francisco Horta; Deputado Fábio Avelar, amigo e companheiro,
aguerrido defensor do saneamento básico no Estado; Srs. George
Hermann, Carlos Megale, Cássio de Paula, Geraldo Alcântara,
Deputados Estaduais, gerentes e empregados da COPASA, quero
dizer da minha grande satisfação neste momento muito especial para
todos, pois estamos comemorando aqui, na Assembléia Legislativa, o
Dia Mundial do Meio Ambiente e, ao mesmo tempo, sendo
homenageados pelo Poder Legislativo. Essa é uma homenagem muito
importante para a COPASA, que completa 41 anos de existência.

A COPASA, fundada em 1963, ainda com a denominação de
COMAG, muito tem feito ao longo desses 41 anos em prol da
população do Estado, fornecendo água e coleta e tratamento de
esgoto em todas as cidades em que opera, cerca de 600 em todo o
Estado, o que representa, aproximadamente, 70% dos municípios.

E uma grande satisfação estarmos aqui, hoje.
Desde que essa direção assumiu a empresa, em fevereiro de 2003,

temos envidado esforços a fim de melhorar ainda mais as ações que
vinham sendo empreendidas pela empresa ao longo desses 41 anos
de existência. Promovemos um grande choque de gestão na empresa,
procurando profissionalizá-la e ajustá-la ainda mais.

Instituímos um grande programa de investimento, o maior já feito na
história de Minas Gerais em tão curto espaço de tempo. São
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R$2.700.000.000,00, que serão aplicados ao longo do Governo
Aécio Neves, no período de 2003 a 2006, de forma universalizar os
serviços de abastecimento de água em todos os municípios onde a
COPASA tem concessão e a elevar a coleta de esgoto a, no mínimo,
95%, além de triplicar o volume de esgoto tratado.

Essa política certamente revolucionará a área de saneamento
básico em Minas e no Brasil. Será uma referência nacional. Para se
ter uma idéia, desses R$2.700.000.000,00, mais de
R$1.000.000.000,00 estão sendo aplicados em esgotamento sanitário.
Em Belo Horizonte, do total mencionado, aplicaremos
R$440.000.000,00. Esses recursos nos permitirão ser, em breve, a
única Capital no Brasil com capacidade de tratar 100% de todo o
esgoto coletado.

Isso deve ser motivo de orgulho para todos os mineiros, pois damos
exemplo ao Brasil de empresa responsável em relação ao meio
ambiente.

Esta homenagem muito nos engrandece. Entendemo-la como
reconhecimento do trabalho dessa empresa ao longo dos seus 41
anos. Esse trabalho é personalizado, é o trabalho de todos os
funcionários da COPASA que integram a área operacional,
responsáveis por construir esse patrimônio que não pertence apenas
aos empregados ou ao Governo do Estado, mas a todos os mineiros.

Neste momento, divido esta homenagem com os empregados da
COPASA e com os mineiros. Isso só foi possível porque vocês
trabalharam bem no passado, continuam trabalhando e certamente
trabalharão mais, porque, a todo momento, desafiamos a empresa,
estabelecendo metas extremamente audaciosas e capazes de
mobilizar todos para se construir uma empresa cada vez melhor.

Instituímos a visão de sermos a melhor empresa de saneamento do
Brasil. Isso está acontecendo. Sabem por quê? Porque há o
envolvimento de todos os empregados que estão imbuídos do espírito
de construir essa nova empresa. Assim alcançaremos a visão de
futuro estabelecida pelo Governador Aécio Neves: transformar Minas
Gerais no melhor Estado para se viver. E Minas Gerais só será o
melhor Estado para se 'viver, se tivermos aqui a melhor empresa de
saneamento do Brasil. E isso que construímos juntos, a COPASA, os
mineiros e os Deputados Estaduais. Uniremos forças para recuperar o
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tempo perdido e alcançarmos essa visão de futuro: Minas Gerais
como o melhor Estado para se viver, e a nossa COPASA como a
melhor empresa do Brasil.

Agradeço aos Deputados Estaduais, na pessoa do Deputado Fábio
Avelar, que tem sido grande parceiro da COPASA, ajudando-nos com
sua grande experiência. Ele me auxilia significativamente na condução
e na direção da empresa e ajuda todos os empregados - que
certamente o procuram -, principalmente nos momentos de
dificuldade. Ele procura sempre a harmonia e a parceria, estreitando
os relacionamentos. Agradeço, Deputado Fábio Avelar, a dedicação
que têm demonstrado aos assuntos ligados ao saneamento básico,
especialmente aos da nossa COPASA.

Agradeço especialmente a todos os empregados da COPASA, que
construíram esse grande patrimônio dos mineiros. Parabéns!

Entrega de Placa
O locutor - Senhoras e senhores, neste momento o Deputado Dilzon

Meio, Presidente desta solenidade, e o Deputado Fábio Avelar farão a
entrega ao Sr. Mauro Ricardo Machado Costa de placa alusiva a esta
homenagem, com os seguintes dizeres: "O respeito ao meio ambiente
exige de nós a compreensão de que a natureza não é apenas uma
fonte de recursos para nossa, sobrevivência, ela é parte fundamental
do que chamamos vida. E preciso integrar o progresso e o
desenvolvimento a uma visão ético-ecológica da responsabilidade do
homem com o futuro. Na comemoração pelo Dia Mundial do Meio
Ambiente, o parlamento mineiro homenageia a COPASA pelo seu
empenho na aplicação do conhecimento e da tecnologia e na
preservação e na utilização sustentável da água.".

- Procede-se à entrega de placa.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral COPASA, que,
sob a regência da maestrina Eliane Fajioli, apresentará as músicas
"Carinhoso", de João de Barro e Pixinguinha, e "Banzo Maracatu", de
Dimas Sedicias e José Gomes.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Mauro Ricardo Costa, Ten.-Cel. Sebastião Pereira de
Siqueira, Francisco Sales Dias Horta, Deputado Fábio Avelar,
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Deputados presentes, Diretores da COPASA, funcionários,
imprensa, senhoras e senhores, a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais orgulha-se da atenção que tem dado ao tema do meio
ambiente. Vem, assim, cumprindo sua tarefa constitucional, expressa
no art. 214 da Carta Estadual, da defesa de um meio ambiente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, a ser preservado para as presentes e futuras
gerações.

Em especial, a questão hídrica tem sido, nos últimos anos, foco de
atenção desta Casa. Já promovemos dois seminários legislativos - o
Aguas de Minas 1 e o II -, envolvendo ampla participação da sociedade
para a fundamentação de leis relacionadas à gestão das águas.

As águas que nascem em nosso Estado, além do abastecimento
dos centros urbanos, são imprescindíveis à manutenção dos
ecossistemas, ao mesmo tempo em que são essenciais às atividades
econômicas, tais como irrigação, pesca, navegação, turismo e
hidreletricidade. Tais seminários têm subsidiado, de forma
democrática e envolvendo os diversos âmbitos da prática da
cidadania, as políticas estaduais de recursos hídricos. Ainda é
preocupante a situação da maior parte das bacias hidrográficas do
Estado, mas esse quadro já vem sendo efetivamente combatido pelo
esforço conjunto dos poderes públicos, empresas, entidades
representativas da sociedade e cidadãos de modo geral.

Este País está comprometido com a defesa do meio ambiente e do
desenvolvimento sustentado desde a ECO 92, conferência mundial
realizada no Rio de Janeiro, marco histórico da ação ecológica. E
esse comprometimento que não perderemos de vista. A
responsabilidade com o futuro de todos é compromisso de Minas
Gerais e obrigação permanente desta Casa. Continuaremos a
celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente na esperança de que, a
cada ano, tenhamos respostas positivas não só para comemorar, mas
também para nos motivar a permanecer engajados nesse bom
combate.

Todos os Deputados desta Casa reconhecemos o trabalho feito pela
COPASA na manutenção do ecossistema e estendemos nossas
homenagens à CEMIG. Congratulamo-nos com essas duas empresas,
que são parceiras constantes do Governo do Estado. Não basta fazer
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parte do Governo, é preciso ter compromisso com essas empresas,
como o fazem seus funcionários. Sentimo-nos orgulhosos porque
temos sediadas em nosso Estado essas empresas. Minas tem de
demonstrar que é pioneira e boa naquilo que faz, como fazem a
COPASA e a CEMIG. Parabéns à COPASA, à CEMIG e a todos os
seus funcionários. A Presidência agradece a presença das
autoridades e dos demais convidados.

ATA DA 13 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 23/6/2004
As 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Bonifácio Mourão, Gilberto Abramo, Ermano Batista, Gustavo
Valadares, Maria Tereza Lara e Dalmo Ribeiro Silva, 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 Ermano Batista, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos
1.715, 1.736, 1.720 e 1.723/2004 (Deputado Gilberto Abramo); 1.714,
1.724, 1.727, 1.733 e 1.729/2004 (Deputado Leonídio Bouças); 1.574,
1.716, 1.721, 1.735 e 1.737/2004 (Deputado Gustavo Valadares); 672,
1.732 e 1.739/2004 (Deputada Maria Tereza Lara); Projeto de Lei
Complementar n° 53/2004 e Projetos de Lei n

o
s 1.718, 1.722, 1.730,

1.731, 1.738 e 1.74112004 (Deputado Ermano Batista); 1.717, 1.725 e
1.726/2004 (Deputado Leonardo Moreira); 1.719, 1.728, 1.734 e
1.753/2004 (Deputado Bonifácio Mourão). Passa-se à ? Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1° turno, dos
Projetos de Lei nos 1.436/2004 (relator: Deputado Leonídio Bouças);
1.172/2004 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.604 e 1.645/2004
(relator: Deputado Gustavo Valadares). O Presidente informa que
continua em discussão o parecer do relator, Deputado Leonídio
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Bouças, sobre o Projeto de Lei n° 1.479/2004, momento em que a
Deputada Maria Tereza Lara apresenta requerimento solicitando o
adiamento de discussão do referido projeto. Submetido a votação, é
aprovado o requerimento. Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Bonifácio Mourão, que conclui pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade do Projeto de Lei n° 1.690/2004 na forma do
Substitutivo n° 1, no 1° turno, o Presidente defere o pedido de vista da
Deputada Maria Tereza Lara. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1 0 turno, do Projeto
de Lei n° 1.753/2004 e do Projeto de Lei Complementar n° 49/2003 na
forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Bonifácio Mourão);
1.337/2003 com as Emendas n

o
s 1 a 5 e 1.656/2004 (relator:

Deputado Gustavo Valadares); 1.379/2004 com as Emendas n° 5 1 e
2 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.622 e 1.699/2004 (relator:
Deputado Ermano Batista); 1.34412003 com as Emendas de n

o
s 1 a 6

(relator: Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição). Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Ermano Batista, que
conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto
de Lei n° 1.481/2004 na forma do Substitutivo n° 1, no 10 turno, o
Presidente defere o pedido de vista da Deputada Maria Tereza Lara.
O Projeto de Lei n° 1.552/2004 é retirado da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Gilberto Abramo, aprovado pela Comissão.
Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Bonifácio
Mourão, que conclui pela constitucional idade, legalidade e juridicidade
do Projeto de Lei n° 1.633/2004 com a Emenda n° 1, no 1° turno, o
Presidente defere o pedido de vista do Deputado Gilberto Abramo. O
parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.649/2004, no 1 0 turno, deixa de ser
apreciado em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo relator,
Deputado Ermano Batista. Os Projetos de Lei n

o
s 1.652 e 1.657/2004

são retirados de pauta por falta de pressupostos regimentais. Na fase
de discussão do parecer do relator, Deputado Ermano Batista, que
conclui pela antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade do
Projeto de Lei n° 1.697/2004, no 1° turno, o Presidente, nos termos
regimentais, solicita vista da matéria. Passa-se à 2 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
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aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que
concluem pela constitucional idade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei n

o
s 547/2003 (relator: Deputado Gustavo Valadares,

em virtude de redistribuição); 69412003, 1.555 e 1.636/2004 (relator:
Deputado Ermano Batista, o segundo em virtude de redistribuição);
1.205 e 1.68812003 (relator: Deputado Gilberto Abramo, o primeiro em
virtude de redistribuição); 1.554/2004 com a Emenda n° 1 e
1.682/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara - pareceres lidos
pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.691, 1.692, 1.698 e 1.707/2004
(relator: Deputado Gustavo Valadares). Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o parecer que conclui pela antijuridicidade,
ilegalidade e inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 1.664/2004
(relator: Deputado Ermano Batista). São aprovados requerimentos que
solicitam sejam convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei
n

o
s 1.638 e 1.642/2004. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,

compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Miguel
Martini, solicitando a realização de audiência pública para discutir o
Projeto de Lei n° 1.649/2004. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser
realizada no dia 24/6/2004, às 9h30min, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara - Leonardo

Moreira - Gustavo Valadares - Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 7a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 29/6/2004
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Lúcia Pacífico, Presidente da supracitada Comissão, e o Deputado
Doutor Viana. Havendo número regimental, a Presidente declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dando-
a por aprovada, e solicita ao Deputado presente que a subscreva. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência
pública, o último reajuste aplicado ao plano de saúde da PREVIMINAS
- Fundação de Seguridade Social de Minas Gerais e comunica o
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recebimento de correspondência da PREVIMINAS justificando a
ausência nesta reunião. A Presidência destina esta parte da reunião a
ouvir os convidados. Registra-se a presença dos Srs. Amantino Cruz,
representante dos ex-servidores da MinasCaixa; Roberto José de
Paiva, ex-Conselheiro da PREVIMINAS; e Homero Dias Lopes, ex-
Gerente da MinasCaixa, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Doutor Viana,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convidados e demais participantes, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Vanessa Lucas, Presidente - Alberto Bejani - Leonardo Moreira.

ATA DA 14 _REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇO E JUSTIÇA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 15a LEGISLATURA, EM 30/6/2004
As 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gilberto Abramo, Ermano Batista, Leonídio Bouças, Doutor Viana e
Laudelino Augusto (substituindo este à Deputada Maria Tereza Lara,
por indicação da Liderança do PT ) e a Deputada Maria Olívia
(substituindo esta ao Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da
Liderança do BPSP), 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 Ermano Batista, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n os 1.756, 1.759, 1.769, 1.770 e 1.77112004
(relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.758 e 1.76612004 (relator:
Deputado Leonídio Bouças); 1.763 e 1.768/2004 (relator: Deputado
Gustavo Valadares); 1.760, 1.772 e 1773/2004 (relatora: Deputada
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Maria Tereza Lara); 1.757 e 1.764/2004 (relator: Deputado Ermano
Batista); 1.762, 1.765/2004 e Projeto de Lei Complementar n° 55/2004
(relator: Deputado Bonifácio Mourão); 1.754, 1.755 e 1.76712004
(relator: Deputado Leonardo Moreira). 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
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1° turno, dos Projetos
de Lei n

o
s 1.517/2004 na forma do Substitutivo n°1 (relator: Deputado

Gustavo Valadares); e 1.717/2004 (relator: Deputado Leonardo
Moreira - parecer lido pelo Deputado Leonídio Bouças). Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres que concluem pela inconstitucionalidade, ilegalidade e
antijuridicidade dos Projetos de Lei n

o
s 1.637/2004 (relatora: Deputada

Maria Olívia, em virtude de redistribuição); e 1.668/2004 (relator:
Deputado Ermano Batista, em virtude de redistribuição). E aprovado
requerimento que solicita seja convertido em diligência ao Secretário
de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei n° 1.725/2004 (relator:
Deputado Leonardo Moreira). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que
concluem pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei n os 1.512 e 1.545/2004, este com a Emenda n° 1
(relator: Deputado Leonídio Bouças, sendo o segundo em virtude de
redistribuição); 1.705 e 1.71512004 (relator: Deputado Gilberto
Abramo); e 1.706/2004 (relator: Deputado Ermano Batista). Após
discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua
vez, os pareceres que concluem pela inconstitucionalidade,
ilegalidade e antijuridicidade dos Projetos de Lei n°5 1.678/2004
(relator: Deputado Leonídio Bouças, em virtude de redistribuição); e
1.702 e 1.731/2004 (relator: Deputado Ermano Batista). E aprovado o
requerimento que solicita seja convertido em diligência ao Secretário
de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei n° 1.693/2004. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, a ser realizada no dia 1 1/7/2004, àslOh3Omin,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, l' de julho de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Doutor Viana - Leonardo Moreira -

Ermano Batista.
ATA DA 108 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINARIA DA 158 LEGISLATURA, EM 10/7/2004

Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gilberto Abramo, Ermano Batista, Leonardo Moreira, Doutor Viana,
Antônio Carlos Andrada (substituindo este ao Deputado Bonifácio
Mourão, por indicação da Liderança do Bloco BPSP) e Jô Moraes
(substituindo a Deputada Maria Tereza Lara, por indicação da
Liderança do Bloco PT-PCdoB), 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 Ermano Batista, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e passa à
1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1°
turno, do Projeto de Resolução n° 1.742/2004 (relator: Deputado
Leonardo Moreira), do Projeto de Lei Complementar n° 55/2004 e do
Projeto de Lei n° 1.74412004, ambos na forma do Substitutivo n° 1
(relator: Deputado Ermano Batista, 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, 6 de julho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares - Maria Tereza

Lara - Ermano Batista - Leonardo Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PROJETO DE RESOLUÇÃO N°1.801/2004

Autoriza o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Assembléia
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Legislativa, a celebrar transação judicial e acordo extrajudicial para
quitação dos débitos oriundos da conversão dos vencimentos,
proventos e complementação de pensão em Unidade Real de Valor -
URV.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica o Estado de Minas Gerais, por intermédio da

Assembléia Legislativa, autorizado, nos termos desta resolução, a
celebrar transação judicial para fins de extinção do litígio com o
julgamento do mérito, em conformidade com o disposto no inciso III do
art. 269 do Código de Processo Civil, e acordo extrajudicial para
quitação dos débitos oriundos da conversão dos vencimentos,
proventos e complementação de pensão em Unidade Real de Valor -
URV -, com os seguintes interessados:

- o servidor ativo e o inativo da Assembléia Legislativa;
II - o beneficiário da complementação de pensão paga diretamente

pela Assembléia Legislativa referente a servidor falecido até 28 de
novembro de 1984;

III - o ex-servidor da Assembléia Legislativa;
IV - o sucessor legal de interessado previsto nos incisos 1 a III do

"caput" deste artigo.
Parágrafo único - Na hipótese de falecimento de interessado

previsto nos incisos 1 a III do "caput" deste artigo que, no período
estabelecido no inciso 1 do 'caput" do art. 20 desta resolução, tenha
percebido vencimentos, proventos ou complementação de pensão, a
transação ou o acordo será firmado com o seu sucessor legal,
mediante apresentação de alvará judicial ou formal de partilha.

Art. 20 - O valor do débito a ser pago pelo Estado, por intermédio da
Assembléia Legislativa, ao interessado, mediante a celebração da
transação ou do acordo de que trata esta resolução, com vistas à
liquidação de todo e qualquer débito oriundo da conversão em URV
de qualquer espécie de estipêndio público será apurado da seguinte
forma:

- aplicar-se-á o percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito
por cento) sobre os valores percebidos mensalmente pelo interessado
no período de 1 0 de julho de 1997 a 30 de junho de 2002
correspondentes aos estipêndios previstos no "caput" do art. 10; e

11 - atualizar-se-á o valor resultante da aplicação do percentual de
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11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) apurado na forma
do inciso 1 deste artigo, aplicando-se o índice de correção monetária
correspondente a 3% a.a. (três por cento ao ano), a contar da data em
que se fez devida cada parcela até a data de publicação desta
resolução.

Art. 30 - O débito apurado na forma do disposto no art. 20 desta
resolução será pago em até cento e quarenta e quatro parcelas
mensais consecutivas, sem atualização monetária e sem juros de
mora, de valor variável de acordo com a disponibilidade financeira e
orçamentária da Assembléia Legislativa, observado o disposto nos
arts. 40 e 50 desta resolução.

Art. 40 - O valor mínimo das parcelas mensais de que trata o art. 30
desta resolução será de R$250,00 (duzentos e cinqüenta reais), salvo
na hipótese de pagamento de saldo devedor de valor inferior.

Art. 50 - O valor das parcelas mensais de que trata o art. 3 0 desta
resolução será calculado com base no quociente resultante da divisão
do saldo remanescente devido a cada interessado pelo número de
cento e quarenta e quatro parcelas, observado o disposto no art. 40
desta resolução.

Parágrafo único - A Mesa da Assembléia Legislativa poderá
autorizar o recálculo do valor da parcela a que se refere este artigo,
com a conseqüente redução do prazo de quitação do saldo
remanescente, tendo em vista a disponibilidade financeira e
orçamentária.

Art. 60 - Para fins de apuração do débito de que trata esta resolução,
o valor das parcelas pagas pela Assembléia Legislativa nos meses de
março e abril de 2004 nos valores de R$500,00 (quinhentos reais) e
R$750,00 (setecentos e cinqüenta reais), respectivamente, deverá ser
deduzido do valor total do débito apurado.

Parágrafo único - Os interessados que não tenham recebido as
parcelas previstas no "caput" deste artigo e celebrem a transação ou o
acordo perceberão os respectivos valores no prazo previsto no art. 70
desta resolução, sem prejuízo do recebimento das parcelas a que fizer
jus.

Art. 70 - O pagamento das parcelas apuradas na forma do disposto
nos arts. 30 , 40 e 50 desta resolução se iniciará no mês subseqüente
àquele em que for homologada a transação ou em que se firmar o
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acordo, conforme o caso.

Art. 80 - O interessado previsto nos incisos l a IV do "caput" do art. 1°
terá o prazo de setecentos e trinta dias contados da data de
publicação desta resolução para celebrar a transação ou o acordo.

Art. 9° - No termo de transação ou acordo constará expressa
concordância do interessado, sem qualquer ressalva, a respeito:

- da forma de cálculo do valor do débito e de sua atualização
monetária prevista no art. 2 0 desta resolução;

II - do número máximo de parcelas estabelecido no art. 30 desta
resolução em que será feito o pagamento do débito.

Art. 10 - A transação e o acordo de que trata esta resolução serão
celebrados mediante:

- renúncia expressa e incondicional do interessado a qualquer
demanda, administrativa ou judicial, inclusive em grau de recurso, que
vise ao pagamento de débito oriundo da conversão em URV dos
estipêndios previstos no "caput" do art. 1° desta resolução; e

II - declaração do interessado de que, em razão do recebimento do
valor do débito decorrente da transação ou do acordo, realizado em
caráter irrevogável, irretratável e incondicional, dá plena e geral
quitação, para nada mais reclamar, de todo e qualquer débito oriundo
da conversão em URV de qualquer espécie de estipêndio público, seja
de natureza remuneratória ou indenizatória.

Parágrafo único - No caso de acordo, o interessado deverá ainda
firmar declaração, sob as penas da lei, de que não está pleiteando em
juízo o pagamento de nenhuma parcela relativa a débito previsto no
"caput" do art. 1° desta resolução.

Art. 11 - Fica autorizado o 1°-Secretário da Assembléia Legislativa a
firmar os termos de acordo de que trata esta resolução.

Art. 12 - Para fins de pagamento dos débitos de que trata esta
resolução será considerado o seu caráter indenizatório, observado o
disposto no § 1° do art. 26 da Lei Complementar n° 64, de 25 de
março de 2002, na alínea "m' do inciso V do § 9° do art. 214 do
Decreto Federal n° 3.048, de 6 de maio de 1999, e na Resolução do
Supremo Tribunal Federal n° 245, de 12 de dezembro de 2002.

Art. 13 - Em nenhuma hipótese será admitido o pagamento
simultâneo do débito de que trata esta resolução e do relativo ao
cumprimento de decisão judicial versando sobre o mesmo

rÀ'



388
fundamento.

Art. 14 - A Assembléia Legislativa incluirá em sua proposta
orçamentária a previsão dos créditos necessários ao cumprimento das
transações e dos acordos celebrados em decorrência desta resolução.

Art. 15 - Deliberação da Mesa da Assembléia Legislativa
regulamentará esta resolução.

Art. 16 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
Mesa da Assembléia
Justificação: A Mesa da Assembléia Legislativa, com base na

decisão que proferiu em 217/2002, reconheceu aos servidores da
Casa o direito de receberem a diferença decorrente da conversão dos
vencimentos percebidos em abril de 1994 em Unidade Real de Valor -
URV -, autorizando a incorporação do percentual de 11,96% na tabela
de vencimentos dos servidores da Assembléia Legislativa a partir de
1 017/2002 com os consectários legais.

Assim, uma vez reconhecido tal direito, a Mesa apresenta agora
este projeto de resolução com vistas a obter autorização para firmar
acordos com seus servidores de modo a quitar os valores retroativos,
respeitada a prescrição qüinqüenal, e também para transacionar com
os servidores que ingressaram em juízo para pleitear o referido
pagamento.

Em virtude da relevância desta proposição, contamos com a sua
aprovação pelos nobres pares deste parlamento.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°547/2003

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo dar a denominação de Deputado Luiz
Menezes ao trecho da Rodovia MG-129 que liga o Município de ltabira
à BR-381.

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



389
Fundamentação

O ex-Deputado Luiz Menezes, nascido no Município de Itabira,
deixou um legado de obras ao longo de sua vida nas funções de
cirurgião-dentista, empresário, Vereador e Prefeito, chegando a
Deputado, no período de 1999-2003, na 14 a Legislatura.

Preocupado com suas raízes e seu povo, em sua gestão como
Prefeito Municipal de Itabira, empreendeu várias ações em prol do
desenvolvimento desse município, deixando sua imagem de homem
perseverante, dinâmico e honrado.

Indubitavelmente, obteve destaque no meio político e perdura até
hoje na lembrança do povo itabirano como uma personalidade que, no
exercício de suas atividades públicas, revelou seriedade e
comprometimento com a preservação dos valores de nosso Estado.

E justa, portanto, a homenagem que se quer fazer a esse ilustre
mineiro, emprestando seu nome ao trecho da Rodovia MG-129 que
liga o Município de Itabira à BR-381.

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

547/2003, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°694/2003
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em tela

tem por escopo seja dada a denominação de Governador Aureliano
Chaves ao trecho da Rodovia MG-167 que liga os Municípios de Três
Pontas e Varginha.

Após exame preliminar realizado pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de ser
apreciada conclusivamente, nos termos do art. 103, 1, "b", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Aureliano Chaves nasceu em Três Pontas, no Sul de Minas. Após

completar o curso de Engenharia Mecânica e Elétrica, ingressou na
política em 1958, elegendo-se suplente de deputado estadual pela
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UDN.

Foi eleito, várias vezes, Deputado Estadual e Federal. Ocupou os
cargos de Diretor da Eletrobrás e de Secretário de Educação e Obras
Públicas.

Conduzido ao Governo de Minas, deu continuidade ao processo de
modernização econômica do Estado, buscando criar condições
propícias ao desenvolvimento de grandes unidades industriais e agro-
industriais, com programas de expansão para a siderurgia e a
produção de insumos básicos, principalmente fertilizantes.

Em 1979, ocupou a Vice-Presidência da República, reafirmando seu
destemor e sua dignidade, virtudes que marcaram sua vida e que lega
à nova geração de homens públicos.

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

69412003, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Célio Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.205/2003

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em tela
tem por escopo seja dada a denominação de Prefeito José Afonso de
Oliveira ao trecho da Rodovia LMG-868 que liga o Município de São
Tomé das Letras ao entroncamento da Rodovia LMG-862 - Três
Corações.

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

Fundamentação
A indicação do nome do Prefeito José Afonso de Oliveira para

denominar bem público se nos revela justa e oportuna homenagem a
quem decisivamente participou da história do Município de São Tomé
das Letras e concorreu para desenvolvê-lo com seu trabalho.

Nascido na cidade sul-mineira de Andrelândia, em 1951, mudou-se
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Letras, onde se destacou pelo
Sua natural tendência à liderança
iduziram-no ao Poder Executivo

para o Município de São Tomé das
espírito dinâmico e empreendedor.
e sua dedicação ao próximo cor
Municipal.

Foi eleito Prefeito desse Município por dois mandatos, nos períodos
de 1989-1992 e 1997-2000. Ainda no início do primeiro, conseguiu
junto ao Governo do Estado a liberação de recursos para dar início às
obras de pavimentação do trecho da Rodovia LMG-868.

Em 1997, veio a falecer vítima de um acidente automobilístico,
quando se dirigia para a cidade do Rio de Janeiro, onde receberia o
Prêmio de Prefeito Destaque daquele ano.

A proposição em análise pretende, portanto, conceder justa
homenagem.

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

1.205/2003, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.372/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei ora analisado
objetiva seja declarada de utilidade pública a Associação Pão e Vida -
Caeté, Fé sem Fome, com sede no Município de Caeté.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 20/2/2004, 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 associações em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão mencionados
no art. 10 da Lei n° 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências mencionadas na referida lei, quais sejam, a
entidade foi constituída e funciona há mais de dois anos, tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas

n
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idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.
Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 14 de seu estatuto,

após alteração, prevê a não-remuneração de sua diretoria e do
conselho fiscal, e o art. 33 determina que, dissolvida a instituição, o
respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica,
qualificada, nos termos da Lei n° 9.790, de 1999, como Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP -, que,
preferencialmente, tenha o mesmo objetivo social e seja registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.372/2004.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Ermano

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

1.555/2004
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei, em tela visa

declarar de utilidade pública o Centro Nacional de Educação
Profissional em Cooperativismo, Gestão Ambiental e Turismo -
CENEP -, com sede no Município de Frutal.

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

Fundamentação
A Associação em causa é uma sociedade civil de interesse público.
Seu estatuto contempla iniciativas na área da educação, com

treinamento e capacitação de pessoas do nível básico ao superior,
voltadas para o trabalho no campo.

A região do cerrado brasileiro é uma prioridade em seu trabalho de
pesquisa aplicada, que compatibiliza a preservação ambiental com a
produtividade agrária.

Envida esforços para transferência de tecnologias e métodos aos
alunos e parceiros da instituição, que promovem o desenvolvimento
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sustentado da economia, consolidando o conceito da cidadania e
da responsabilidade social.

Divulgando o cooperativismo e o associativismo como formas de
obtenção de integração social, .a entidade procura promover e
executar uma ação coordenada de ocupação do solo, preservando as
nascentes e as bacias hidrográficas e as particularidades do cerrado
brasileiro.

Por sua atuação, o CENEP merece o reconhecimento do poder
público, traduzido na concessão do título de utilidade pública.

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

1.55512004, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Sidinho do Ferrotaco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.621/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei n°
1.621/2004 visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores de Mutuca e Vizinhança, com sede no
Município de Morro da Garça.

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

Fundamentação
A entidade em questão presta relevantes serviços às pessoas

carentes de ampla região de Morro da Garça, combatendo a tome e a
pobreza, acolhendo os menos favorecidos, os adolescentes e os
idosos. Visa, também, a promover atividades esportivas e culturais,
desenvolvendo e incentivando a solidariedade e a integração entre os
moradores.

E através da articulação e do desenvolvimento de tais ações, que
abrangem os setores da assistência social e da recreação, que a
Associação contribui para a sociedade de forma efetiva.
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Pelas ações empreendidas, é justo outorgar-lhe o título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n°1.621/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.623/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública o Lactário e Posto de Puericultura
Menino Jesus, com sede no Município de Bom Despacho.

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

Fundamentação
O Lactário mencionado no relatório é uma sociedade civil, sem fins

lucrativos.
Os objetivos estatutários prevêem várias atividades assistenciais

dirigidas às crianças. Desse modo, presta-lhes serviços de saúde e
vários outros considerados necessários ao seu desenvolvimento
físico, psíquico e afetivo.

Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade
pública.

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

1.623/2004, em turno único, nos termos apresentados.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.624/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela
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visa declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Templários do
São Francisco n° 3.330, com sede no Município de Pirapora.

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

Fundamentação
A Loja Maçônica em causa é uma instituição civil sem fins lucrativos,

exemplo de associação que reúne pessoas com o compromisso de
promover a harmonia social e espiritual.

Atuando nos diversos campos da solidariedade humana, presta
assistência social aos carentes e implementa ações de natureza
cultural, buscando consolidar sua dignidade e cidadania.

Por sua atuação, a referida entidade merece o reconhecimento do
poder público representado pela outorga do título de utilidade pública.

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

1.624/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.644/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado George Hilton, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública o Projeto de Ação Solidária - PAS -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
O Projeto de Ação Solidária é uma instituição civil, sem fins

lucrativos, que tem como finalidade desenvolver, implantar e
acompanhar programas que tenham como objetivo a promoção
humana, social e educacional, criando escolas, creches, centro de
treinamento, asilos e entidades similares em prol dos desassistidos.
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E uma organização de caráter filantrópico, que trabalha com o fim
de construir e manter núcleos assistenciais para a população de baixa
renda.

Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade
pública.

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

1.64412004, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.660/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n°
1.660/2004 visa a declarar de utilidade pública o Centro Educacional
para a Infância e a Adolescência João Batista Becchi - CEIA -, com
sede no Município de Pavão.

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

Fundamentação
A entidade em exame possui caráter beneficente, assistencial,

cultural e de promoção humana. Dessa forma, trabalha para a
melhoria da qualidade de vida da comunidade, propondo políticas
públicas de saúde, educação, saneamento básico, habitação e
recuperação ambiental.

Promove e implementa ações de desenvolvimento, através da
integração dos seus associados com grupos de jovens, ou de clube de
mães e creches.

O amparo à criança e ao adolescente carente, na faixa etária de 6 a
18 anos, é também uma das suas metas.

Em virtude do alcance de sua obra, ela se torna merecedora do
titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei n° 1.660/2004, em turno único.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.674/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário da Ponte Preta, com sede no Município de Muzambinho.

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

Fundamentação
O referido Conselho é uma entidade civil sem fins lucrativos.
Promove ações concretas na área da saúde, através da construção

de postos de atendimento, onde também são realizadas consultas
médicas, odontológicas e cursos de higiene para pessoas carentes.

Promove outras atividades de assistência social e busca a
integração dos moradores da comunidade por meio da prática de
esportes e implantação de projetos culturais.

Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade
pública.

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

1.674/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.676/2004

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais
Pinheirense - APRP -, com sede no Município de João Pinheiro.
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A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.
Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva,
nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação em causa é uma entidade civil sem fins lucrativos.
Os termos estatutários determinam a proteção dos direitos

individuais e coletivos de seus associados, que trabalham para o
benefício da comunidade.

Ao desenvolver os meios que otimizam a produção rural, a
Associação busca superar os obstáculos e as carências do setor.

Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade
pública.

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

1.676/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Gil Pereira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.683/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o Projeto de Lei n°
1.683/2004 visa a declarar de utilidade pública a Fundação
Solidariedade Pró-Habitação, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Fundamentação
A Fundação mencionada, constituída em 1997, é pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos. Possui corno objetivo principal o
exercício da filantropia, apoiando técnica e financeiramente os
programas assistenciais e promovendo a construção de moradias
para as famílias carentes do Município de Juiz de Fora.

Para alcançar suas metas, poderá firmar convênios com entidades
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públicas ou privadas.
E justo, portanto, a concessão do título de utilidade pública que se

pretende com a proposição em análise.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
n° 1.683/2004, em turno único.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.703/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado George Hilton, o projeto de lei em epígrafe
propõe a instituição do Dia da Aliança Cultural e Comercial entre
Minas Gerais e China.

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 de competência legislativa
própria, respeitados os limites estampados no ordenamento jurídico. A
União compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse
nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República; aos
Estados, sobre as de predominante interesse regional, e aos
municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua seu
art. 30, 1.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada
no § l O do art. 25 da Carta Magna, que lhe reserva as matérias que
não se enquadram no campo privativo da União ou do município, que
é a chamada competência residual.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte dos
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Estados, o que valida a tramitação da proposição em análise.
Ademais, 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 do processo legislativo.

Com relação ao dispositivo do projeto de lei que determina a
inserção da data no calendário oficial do Estado, cabe observar que,
atualmente, cada Secretaria estabelece as datas relacionadas com
seu campo de atuação e, se for o caso, com as atividades específicas
que desenvolverá. Não há, portanto, um calendário oficial único. Além
disso, a inclusão de data comemorativa no calendário de determinado
órgão estatal é realizada por meio de ato administrativo, pois constitui
mera implementação de comando expresso na lei que a instituiu. Não
há, pois, necessidade de comando legislativo a esse respeito.

Em decorrência disso, cumpre apresentar o Substitutivo n° 1 à
proposição, para suprimir o art. 20 e para modificar a redação do art.
30, que, na forma proposta, restringe a atuação do poder público na
promoção de atividades para comemorar a data instituída.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pelajuridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.703/2004 na
forma do Substitutivo n° 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO N° 1
Institui o Dia da Aliança Cultural e Comercial Minas Gerais e China.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituído o Dia da Aliança Cultural e Comercial Minas

Gerais e China, a ser comemorado, anualmente, no dia 25 de maio.
Art. 20 - Na data instituída por esta lei, o poder público promoverá

atividades que objetivem divulgar e estreitar os laços culturais e
econômicos existentes entre Minas Gerais e a China.

Art. 30 - No ano de 2004, a data instituída por esta lei,
excepcionalmente, será comemorada no dia 25 de setembro.

Art. 40 - O Estado regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias
contados da data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Ermano Batista - Maria

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

1.707/2004
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o Projeto de Lei n° 1.70712004 visa

declarar de utilidade pública a Associação de Apoio à Infância,
Juventude, sem Tetos, sem Agua, Idosos, Deficientes e Transportes
do Triângulo Mineiro, com sede no Município de Ituiutaba.

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

Fundamentação
A citada Associação, de natureza filantrópica, possui como

finalidade trabalhar pelo desenvolvimento social do Triângulo Mineiro.
Presta assistência à família, às gestantes, às crianças, aos

adolescentes e aos idosos nas áreas de educação, saúde e
transporte. Habilita as pessoas portadoras de deficiência, promovendo
a sua integração na sociedade.

Ampara os que necessitam de maiores cuidados, no intuito de
proporcionar-lhes melhor qualidade de vida, e fomenta iniciativas que
atendem às necessidades emergenciais apontadas pela comunidade
local, inclusive a inserção de seus assistidos no mercado de trabalho.

E justa, portanto, a concessão do título de utilidade pública que se
pretende com a proposição em análise.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.707/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.714/2004

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
A proposição sob comento, do Deputado Adalclever Lopes, tem por

objetivo seja declarado de utilidade pública o Hospital Dr. Otávio
Gonçalves, com sede no Município de Cachoeira de Pajeú.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", em 10/6/2004, foi o
projeto encaminhado a este órgão colegiado a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, 'a", do Regimento Interno.

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

a matéria, pode receber o título declaratório de utilidade pública
estadual entidade constituída ou em funcionamento no Estado, com o
fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade, desde que
possua personalidade jurídica e seja comprovado por autoridade
competente, nos termos do parágrafo único do referido artigo, que
está em funcionamento há mais de dois anos e que os seus Diretores,
de reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercício de
seus cargos.

Essas exigências foram atendidas no caso em análise, não
havendo, portanto, óbice à tramitação do projeto.

Vale ressaltar, ainda, que os arts. 23 e 25 do estatuto da instituição,
guardando coerência com a natureza de suas atividades, prevêem,
respectivamente, que as atividades dos dirigentes e conselheiros, bem
como as dos sócios, serão gratuitas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucro, bonificação ou vantagem; e, em caso de ser ela
dissolvida, o seu patrimônio remanescente será destinado a outra
instituição congênere, com personalidade jurídica e devidamente
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Mediante	o	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.714/2004.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonardo

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

1.715/2004
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
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Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o Projeto de Lei n°
1.715/2004 visa a declarar de utilidade pública o Coral Artencanto,
com sede no Município de Perdões.

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

Fundamentação
O Coral Artencanto, fundado em 2001, exerce relevante papel

cultural junto à sociedade de Perdões, incentivando o
desenvolvimento da música erudita polifônica, sacra, popular e
folclórica.

Com o intuito de incentivar o desenvolvimento das humanidades,
realiza encontros, concursos e festivais de arte; executa programas e
atividades para promover a cultura, em especial o canto coral, além de
realizar peças originais e arranjos para coro em estabelecimentos
escolares, comerciais, religiosos e entidades públicas.

Ainda propicia suporte técnico, administrativo e financeiro para os
concertos do Coral em outras cidades do Estado e do País.

Por sua atuação, a entidade merece o destaque conferido pelo título
de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
715/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Sidinho do Ferrotaco, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.722/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em epígrafe
tem por finalidade declarar de utilidade pública o Núcleo Espírita
Nosso Lar, com sede no Município de ltaúna.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 10/6/2004, vem a matéria a
este órgão colegiado para exame preliminar dos seus aspectos
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jurídico, constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade

pública, determina, em seu art. 1°, que pode ser declarada de utilidade
pública a sociedade civil, a associação ou a fundação constituída com
• fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade.

A concessão do referido título a entidades privadas é uma forma de
• Governo apoiá-las por prestarem serviços necessários à
coletividade, como a assistência social, o atendimento médico, a
pesquisa científica e a promoção da educação e da cultura. Essas
instituições prestam seus serviços como o Estado o faria, sem
distinção de raça, cor, credo ou convicções políticas, não tendo o lucro
como finalidade. A atribuição do título implica, portanto, o
estabelecimento de aliança entre o poder público e a iniciativa privada.

Cabe ressaltar, nesse ponto, que a Constituição da República, no
inciso 1 do art. 19, impõe a separação entre instituições
governamentais e religiosas ao vedar aos entes federativos
estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-
lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes
relações de dependência ou aliança, ressalvada a inter-relação de
interesse público de autoridades governamentais e religiosas, na
forma da lei.

Assim, o texto constitucional consagra o princípio da separação
entre o Estado e cultos religiosos, com vistas a garantir a liberdade
religiosa, um dos mais importantes direitos individuais, previsto no art.
50, VI, da Cada Magna.

Em vista disso, a declaração do Núcleo Espírita Nosso Lar como de
utilidade pública contraria o preceito constitucional que proíbe o
Estado estabelecer alianças com instituições que têm como objetivo a
propagação de doutrinas sagradas ou místicas.

Esse entendimento está de acordo com as recentes manifestações
desta Comissão, que, em reuniões anteriores, aprovou parecer
contrário sobre projetos de lei que dispunham sobre a mesma matéria.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.722/2004.
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Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Gustavo

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

1.729/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Cesar, o Projeto de Lei n° 1.72912004

tem por finalidade seja declarada de utilidade pública a Associação
Ambientalista do Alto São Francisco - ASF - t com sede no Município
de Lagoa da Prata.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 17/6/2004, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as associações civis em funcionamento no

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

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 30 do seu estatuto prevê que as
atividades dos Diretores e conselheiros serão inteiramente gratuitas, e
o art. 32 determina que, no caso de dissolução da entidade, seu
patrimônio será destinado a outra congênere, legalmente constituída,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.729/2004.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

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

1.754/2004
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe

que foi encaminhado à Assembléia Legislativa por meio da Mensagem
n° 235/2004, dá a denominação de Escola de Governo Professor
Paulo Neves de Carvalho à Escola de Governo da Fundação João
Pinheiro.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 24/6/2004, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
para apreciação conclusiva, nos termos do art. 188, c/c O art. 103, 1,
"b", do Regimento Interno.

Compete-nos agora examinar, no âmbito desta Comissão, os
aspectos preliminares relativos à juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da proposição.

Fundamentação
O processo para atribuir denominação a estabelecimentos,

instituições e próprios públicos é regulamentado pela Lei n° 13.408, de
21/12/99. Além da exigência de que tal atribuição seja conferida
mediante lei, a norma determina sejam observados os seguintes
requisitos: a pessoa homenageada deve ter-se destacado, em vida,
por notórias qualidades ou relevantes serviços prestados à
comunidade; ademais, deve haver correlação entre a figura do
homenageado e a instituição a que se pretende atribuir a
denominação. Observados esses requisitos, por ser a matéria de
competência estadual e não haver reserva de iniciativa
constitucionalmente prevista no processo legislativo, não há óbice à
tramitação do projeto nesta Casa.

No caso em exame, as exigências legais encontram-se plenamente
satisfeitas. O Professor Paulo Neves de Carvalho, recentemente
falecido, destacou-se internacionalmente por seus trabalhos no campo
do direito administrativo e da administração pública, sendo, portanto,
detentor de notório reconhecimento por parte da sociedade mineira.
Foi também o primeiro Diretor da Escola de Governo da Fundação
João Pinheiro, fato que atesta a existência de relação entre o
homenageado e a nova denominação que se pretende conferir à
instituição. Assim sendo, no que diz respeito a esse aspecto da
proposição em exame, não há óbice de natureza constitucional.
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Verifica-se, entretanto, uma questão problemática: o autor incluiu
no projeto matéria de conteúdo diverso daquele a que nos referimos
inicialmente. Além de atribuir nova denominação à Escola de
Governo, como consta do art. 1° do projeto, os arts. 2 0 e 30 criam, no
âmbito daquela Escola, um núcleo de estudos e um cargo de
Coordenador, de provimento em comissão e recrutamento amplo.
Nesse aspecto, constatamos que a proposição encontra
impedimentos de natureza regimental, e é necessária a adoção de
determinadas providências para que possa tramitar nesta Casa.

Em primeiro lugar, o Regimento Interno veda a apresentação de
proposições que contenham mais de uma matéria; nesse caso, nos
termos do art. 173, § 5°, cabe à Comissão de Constituição e Justiça
promover o seu desmembramento em proposições específicas.

Outrossim, segundo os arts. 190 e 103 do Regimento Interno,
apenas os projetos de lei que disponham sobre declaração de
utilidade pública e homenagens cívicas podem tramitar em turno
único, com deliberação conclusiva nas comissões. Esse não é o caso
da criação de órgãos ou de cargos, como se pretende nos arts. 2 0 e 30
do projeto em exame.

Assim sendo, cabe-nos apresentar, ao final deste parecer, um
substitutivo, para adequar o projeto original à forma regimentalmente
prevista para sua tramitação, e um anexo, desmembrando a matéria,
de modo que os arts. 2 0 e 30 do projeto original passem a constituir um
novo projeto, com a devida tramitação, mantida a autoria do
Governador do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pelajuridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.75412004 na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos, e pelo
desmembramento e encaminhamento de parte da proposição original
na forma do projeto de lei redigido em anexo, para a devida
tramitação, mantida a autoria do Governador do Estado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dá a denominação de Escola de Governo Professor Paulo Neves de

Carvalho à Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A Escola de Governo, criada pela Lei n° 10.961, de 14 de
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dezembro de 1992, na estrutura orgânica da Fundação João
Pinheiro, passa a denominar-se Escola de Governo Professor Paulo
Neves de Carvalho.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO
PROJETO DE LEI N°

Cria o Núcleo de Estudos de Direito Público - NDP - na Escola de
Governo Professor Paulo Neves de Carvalho e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica criado o Núcleo de Estudos de Direito Público - NDP -

no âmbito da Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho,
com o objetivo de realizar estudos e promover cursos e eventos, bem
como editar publicações na área de interesse científico do direito
público.

Parágrafo único - O NDP será dirigido por um Coordenador
Executivo, nomeado por ato do Governador do Estado.

Art. 20 - Para atender ao disposto no art. 2 0 , fica criado, no Anexo V
da Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de 1992, alterado pela Lei Delegada
n° 86, de 29 de janeiro de 2003, um cargo em comissão de
Coordenador Executivo, de recrutamento amplo, código CE-JPO1,
com fator de ajustamento correspondente a 1,57298.

Parágrafo único - Aplica-se ao cargo a que se refere o "caput" o
disposto no art. 23 da Lei n° 11.819, de 31 de março de 1995.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Gustavo

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

1.754/2004
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O projeto de lei sob análise, de autoria do Governador do Estado,

objetiva denominar Escola de Governo Professor Paulo Neves de
Carvalho a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.
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Examinada a proposição preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade nos termos do Substitutivo n o 1, que
apresentou, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103, 1, "b", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Escola de Governo, criada pela Lei n° 10.961, de 14/12192, e

reafirmada como unidade administrativa da Fundação João Pinheiro,
conforme Lei Delegada n° 86, de 29/1/2003, é um instrumento
permanente de modernização e profissionalização da administração
pública, especialmente no Estado de Minas Gerais.

Como instituição de ensino superior isolada, oferece cursos de
graduação e de pós-graduação "lato sensu" e "stricto sensu". Ao
mesmo tempo, desenvolve programas de educação continuada,
destinados a servidores públicos, agentes comunitários, profissionais
e prestadores de serviço da área privada com forte conexão com os
setores governamentais.

Os cursos oferecidos diferenciam-se quanto à forma de acesso.
Entre os cursos de acesso amplo (para qualquer interessado, desde
que aprovado em processo seletivo), destacam-se a graduação em
administração, habilitação em administração pública, a especialização
em Administração - CEA, curso desenvolvido para o setor público e
para a iniciativa privada, e o mestrado em Administração Pública,
reconhecido pela CAPES-MEC. Dos cursos elaborados para atender a
demandas específicas, citamos o Programa de Especialização em
Administração Pública - PROAP -, destinado aos servidores públicos
indicados por seus órgãos de origem. Ressalte-se também a
importância do curso de graduação em Administração para formação
dos profissionais que integram a carreira de Administrador Público do
Poder Executivo.

A Escola de Governo tem reconhecimento nacional, em razão de
sua qualidade e excelência. A publicação "Melhores Cursos e
Universidades do Brasil", do "Guia Abril do Estudante", classificou-a
como uma das escolas isoladas de destaque no Pais, numa lista em
que constam, entre outros, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica -
[TA - e a Faculdade Cásper Libero, de São Paulo.
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Como se verifica, pela sua história e relevância, torna-se de
extrema responsabilidade a escolha de um nome para a Escola de
Governo, O Governador do Estado indicou o nome do Professor Paulo
Neves de Carvalho. A escolha não poderia ser mais feliz.

Personalidade que tão alto se inscreveu na pauta de valores da
intelectualidade brasileira, logrou o Prof. Paulo Neves reconhecimento
internacional como jurisconsulto na área do Direito Administrativo e
como expoente na área da administração pública. Mas, além de
notável cultor do direito, sua vocação de homem público fez com que
o Prof. Paulo Neves conseguisse, com rara habilidade, aplicar a
ciência administrativa no campo do direito. Fiel ao seu compromisso
com valores e princípios, aliou sempre o conhecimento científico à sua
inata, genuína e profunda humanidade, tanto como advogado e
professor, quanto na sua atuação na administração pública.

Dedicou-se ao magistério por quase 50 anos. Leal ao ideário de que
o professor deve ser rigoroso, mas justo, conjugava essa postura a
uma espantosa afabilidade e solidariedade aos alunos, que fazia
questão de conhecer pelo nome. Essa facilidade de trato com os
jovens decorria de estar sempre aberto a idéias novas, de ser um
homem em sintonia com o seu tempo. Com uma didática excepcional,
o erudito mestre fazia jorrar a grandiosidade de seu conhecimento
sem perder a expressão amena e simples, peculiar ao bom mineiro.
Com sua autenticidade, influenciou positivamente mais de uma
geração de estudantes de Direito.

Sua predestinação ao magistério cedo se revelou. Assim relata um
de seus alunos - Vicente de Paula Mendes -, estudioso da trajetória de
vida do mestre e responsável pela saudação ao Prof. Paulo Neves
quando recebeu o titulo de Professor Emérito da UFMG "Nascido em
São João dei-Rei, veio ainda pequenino, com a família, para Belo
Horizonte, onde pouco tempo depois faleceu seu pai. Sua mãe casou-
se novamente, e foi ajudando o padrasto que o então adolescente
Paulo iniciou sua atividade de professor. Entre a venda de um pastel,
de uma bebida ou de fumo de rolo aos operários que freqüentavam o
bar de seu padrasto, ensinava as primeiras letras aos trabalhadores. E
a aula só acabava quando eles ficavam bêbados. Por essa época,
estudava no Ginásio Mineiro. Lá, ao mesmo tempo que tirava notas
sempre máximas, publicadas no 'Minas Gerais', estreitava a amizade
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com os colegas, para os quais ministrava aulas 'de reforço'

Bacharelou-se em 1943 e, ainda jovem, montou banca de
advocacia, ao mesmo tempo que prosseguia sua atividade docente.

Estudou e lecionou Administração Pública na Universidade da
Califórnia do Sul, em Los Angeles, Estados Unidos, instituição que lhe
concedeu o título de Mestre e, posteriormente, o grau de Doutor, PhD,
em Administração Pública. Retomou ao Brasil e tornou-se, via
concurso público, catedrático de Direito Administrativo na Faculdade
de Direito da UFMG, de Organização, Direito Administrativo e
Legislação na Faculdade de Engenharia e, posteriormente, de Direito
Administrativo Municipal nos cursos de pós-graduação nessa
Universidade. A sua trajetória no magistério perdurou até poucas
semanas antes de falecer, quando ainda orientava doutorandos.

Paralelamente ao magistério e à advocacia, dedicou-se à
administração pública com afinco. Realizou trabalhos relevantes como
Secretário de Administração da Prefeitura de Belo Horizonte e como
criador e primeiro titular da Secretaria de Estado de Administração de
Minas Gerais. Foi um dos idealizadores da COPASA - MG. Teve ação
exemplar como supervisor e diretor da reforma administrativa do
Governo Magalhães Pinto. Posteriormente, exerceu profunda
influência na busca de novos rumos de racionalização e modernização
administrativa do Estado de Minas Gerais. Foi membro fundador e ex-
Presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo e do Instituto
Brasileiro de Direito Administrativo. Integrou a Academia Mineira de
Letras Jurídicas.

Na esfera do Poder Legislativo, prestou relevantes serviços nesta
Casa, em 1989, como consultor da Comissão da Assembléia
Constituinte. Atuou por mais de 30 anos na Escola de Contas do
Tribunal de Contas do Estado de Minas, não apenas como professor
de grande número de funcionários, estudiosos de Direito
Administrativo, mas - conforme ressalta aquela instituição em
homenagem em página da Internet - "como o mestre cuja
participação, sempre de forma solícita e generosa, tinha o firme
propósito de engrandecer o debate em torno do direito público".

Sua dedicação aos municípios era impressionante. Deixou de
ocupar cargos relevantes, até na República, para atuar no âmbito
municipal. Com freqüência, viajava para fazer palestras a Prefeitos e
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Vereadores, gratuitamente.
No Tribunal de Justiça, ao encetarem homenagem póstuma ao

Professor Paulo Neves de Carvalho, ressaltou-se não apenas sua
qualidade de "mais brilhante dos nossos professores de Direito
Administrativo", mas "a elegância de sua atuação junto àquela Corte".

Finalmente, cumpre destacar a marca que a inesquecível figura do
Prof. Paulo Neves de Carvalho deixou na Fundação João Pinheiro,
como primeiro Diretor da Escola de Governo.

Em face desse arrazoado, opinamos pela aprovação do novo nome
proposto para a Escola de Governo, da Fundação João Pinheiro, na
forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Justiça, tendo
em vista os necessários ajustes técnicos ao projeto.

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

1.754/2004, em turno único, na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.343/2003
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa

por meio da Mensagem n° 15012003, o projeto de lei em análise
institui e estrutura as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa
Social.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 31/12/2003 e republicado em
24/3/2004, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Em virtude da necessidade de fazer modificações no projeto, o
Poder Executivo enviou a esta Casa a Emenda n° 1, publicada no
"Diário do Legislativo" de 15/6/2004, a qual altera diversos
dispositivos.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão emitir
parecer sobre o mérito da proposição, nos termos regimentais.
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Fundamentação
A proposição em exame institui e estrutura as carreiras integrantes

do Grupo de Atividades de Defesa Social, que compreende servidores
da Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS-, do Corpo de
Bombeiros Militar - CBMMG -, da Polícia Militar - PMMG -, da
Defensoria Pública e da Polícia Civil do Estado. Em sua forma original,
o projeto abarcava também carreiras do Gabinete Militar do
Governador; todavia, a Emenda n° 1, apresentada pelo Chefe do
Executivo e acolhida pelo Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, excluiu as carreiras de tal órgão
do Grupo de Atividades de Defesa Social, por entender que as
competências desse órgão não condizem com as competências dos
demais órgãos integrantes do referido Grupo. Assim, as carreiras do
Gabinete Militar do Governador passaram a ser tratadas juntamente
com o Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria,
Auditoria e Político-Institucionais.

Vale ressaltar que a proposição em apreço faz parte de um conjunto
de projetos de lei enviados a esta Casa Legislativa pelo Chefe do
Poder Executivo com o intuito de dar prosseguimento à reforma
administrativa do Estado, iniciada no ano de 2003. Naquela
oportunidade, este parlamento editou leis, bem como a Emenda à
Constituição n° 57/2003, que tiveram o condão de introduzir na gestão
de pessoal da administração pública estadual instrumentos de
estímulo negativo e positivo para o servidor público.

No caso em questão, está-se instituindo um estímulo positivo para
os servidores públicos atuantes na área de defesa social, na medida
em que se concede ao servidor público que se esmerar no exercício
de suas funções e cumprir outros requisitos de ordem formal a
oportunidade de se desenvolver dentro de uma carreira legalmente
estruturada. Revela, assim, o projeto em exame, comprometimento
com o alcance dos objetivos traçados pela Constituição Federal no
que toca à gestão de pessoal.

A instituição de novas carreiras no âmbito do Poder Executivo é uma
antiga reivindicação dos servidores públicos estaduais, que há muito
vêm lutando por um plano que lhes proporcione mais estímulo no
desempenho de suas funções e mais possibilidade de crescimento
profissional e financeiro.
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E preciso ressaltar, ainda, que a instituição das novas carreiras

implica uma nova ótica a ser adotada pela administração pública
estadual. Assim, fez-se necessária a alteração de diversos conceitos
que já estavam consagrados na legislação vigente, principalmente no
Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado. Tais adequações
foram realizadas por meio do substitutivo apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, que harmonizou os conceitos constantes do
projeto em estudo com aqueles previstos no Projeto de Lei
Complementar n° 52/2004, do Governador do Estado, em que propõe
alterações no Estatuto. Por sua vez, a Comissão de Constituição e
Justiça propôs outras alterações para adequar o projeto não apenas
ao ordenamento jurídico-constitucional vigente, como também à
técnica legislativa. Ressalte-se que tal substitutivo abarcou ainda as
modificações propostas pelo próprio Executivo ao projeto original.

Também a organização da administração pública estadual será
alterada com a implantação das novas carreiras. As carreiras de
determinados órgãos estarão reunidas em Grupos de Atividades,
segundo a área de atuação. Com tal medida, pretende-se que
servidores de diversos órgãos possam ser transferidos, desde que
estes integrem o mesmo Grupo de Atividades. A medida visa a
conferir mais flexibilidade à administração pública e é defendida pelo
Governo como uma das principais alterações na dinâmica
administrativa.

Um outro traço, que merece destaque e que consta em todos os
projetos de lei instituidores de carreiras encaminhados a esta Casa, é
a possibilidade de que servidores com níveis de escolaridade diversos
sejam enquadrados em uma mesma carreira. Busca-se, assim,
estimular o aprendizado continuo dos servidores, uma vez que a
elevação do grau de escolaridade lhes possibilitará alcançar níveis
mais elevados na carreira.

Destaque-se, também, que uma das diretrizes dos planos de
carreira em estudo é a fusão das antigas classes de servidores em um
número reduzido de carreiras, o que, segundo o Governo, torna mais
abrangentes as atribuições de cada cargo, possibilitando que o
servidor tenha atuação diversificada durante a sua trajetória
profissional e gerando benefícios para o Estado, que poderá contar
com um grupo de servidores polivalentes.
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Conforme já salientamos neste parecer, a Comissão de

Constituição e Justiça realizou uma profunda análise jurídica do
projeto e concluiu por sua constitucionalidade na forma do Substitutivo
n°1, no qual foram acolhidas as emendas apresentadas pelo
Governador do Estado. Verificamos, todavia, que alguns dispositivos
do referido substitutivo merecem ser aperfeiçoados.

Assim, atendendo a solicitação do próprio Executivo, propomos, por
meio da Emenda n° 1, a inclusão de um parágrafo único no art. 6 0 do
substitutivo, que condiciona a transferência do servidor integrante da
mesma carreira à existência de vaga no órgão ou entidade para o qual
será transferido.

Propomos também uma adequação de natureza meramente técnica
para o art. 70 do Substitutivo n° 1, que trata da cessão de servidores
públicos. Em virtude de um erro de digitação foi suprimida a palavra
"não", dando a entender que os servidores públicos integrantes das
carreiras de que trata o projeto somente poderão ocupar cargo de
provimento em comissão nos órgãos integrantes do Grupo de
Atividades de Defesa Social. Na verdade, o dispositivo deve ter um
sentido oposto, pois, no projeto original, era permitida a cessão para
órgão também não integrante do Grupo de Atividade de Defesa
Social. Para sanar tal equívoco, apresentamos a Emenda n° 2, que
deixa o comando idêntico ao que foi proposto no projeto original.

E necessário, também, fazer uma adequação no art. 80 do
Substitutivo n° 1. Tal dispositivo trata da carga horária de trabalho dos
servidores que ingressarem em cargos das novas carreiras. Todavia o
Ç 1° do art. 38 prevê que não haverá mais ingresso em determinadas
carreiras que estão citadas no art. 80 . A Emenda n° 3 visa a sanar tal
irregularidade.

Constatamos ainda uma inadequação no art. 19 do substitutivo, que
cita duplamente o cargo de provimento efetivo de Oficial do Trabalho e
da Assistência Social à Criança e ao Adolescente. Na segunda citação
tal cargo deve ser substituído pelo de Agente do Trabalho e da
Assistência Social à Criança e ao Adolescente que, por um erro de
digitação, deixou de ser previsto. Propomos, assim, a Emenda n° 4.

Ressalte-se, por fim, que há uma incongruência na emenda
apresentada pelo Poder Executivo e incorporada no art. 37 do
Substitutivo n° 1. Tal dispositivo cuida de incluir, no quadro de pessoal
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administrativo da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais,
na forma da correlação constante do Anexo II, alguns servidores
detentores de cargo ou de função pública que estão exercendo a
função de Defensor Público, na forma do art. 140 da Lei
Complementar n° 65, de 16/1/2003. Entretanto, tais servidores já
estão incorporados aos quadros da Defensoria Pública por força do
disposto no art. 140 combinado com o art. 46 da referida lei
complementar, que prevê expressamente que os 'servidores
estaduais investidos na função de Defensor Público" passam a
integrar o quadro de carreira da Defensoria Pública previsto no anexo
daquela lei. Dessa forma, a referida emenda está gerando uma
situação totalmente inadmissível sob a ótica jurídica e administrativa,
qual seja a de um servidor ser enquadrado, simultaneamente, em
duas carreiras distintas. Não nos cabe aqui realizar uma análise mais
profunda sobre a juridicidade do comando do art. 140 da Lei
Complementar n° 65. Porém, constata-se que a referida emenda
pretende dar tratamento diverso daquele previsto em dispositivo de lei
complementar que se encontra em vigor, o que se mostra inviável,
pois, como a integração desses servidores aos quadros da Defensoria
Pública decorreu de dispositivo constante de lei complementar, não há
como uma lei ordinária alterar tal situação. Propomos, assim, por meio
da Emenda n° 5, a supressão do art. 37 bem como a adequação na
redação do inciso 1 do art. 35 e do inciso 1 do art. 36 do Substitutivo n°
1, os quais serão afetados com a supressão do referido artigo.

E preciso ressaltar que o art. 140 da Lei Complementar n° 65
integrou os servidores aos quadros da Defensoria Pública, não tendo,
entretanto, transformado os antigos cargos em cargos de Defensores.
Dessa forma, entendemos que, a seguir o disposto na Lei
Complementar n° 65, os antigos cargos continuam na Secretaria de
Defesa Social, devendo, pois, estar vagos. Sendo assim, podem ser
transformados nos cargos integrantes da nova carreira, ficando o seu
preenchimento a cargo do Poder Executivo. Destaque-se, por fim, que
somos contrário a fazer qualquer menção, no Substitutivo n° 1, ao art.
140 da Lei Complementar n° 65, uma vez que tal norma cuida da
carreira de Defensor Público, ao passo que a proposição em análise
trata da carreira administrativa da Defensoria Pública e de outros
órgãos. Há ainda um equívoco no art. 36 no tocante ao quantitativo
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dos cargos a serem transformados nos cargos de Gestor da
Defensoria Pública que estamos corrigindo por meio da Emenda n° 5.

Quanto à redação dada ao art. 36 do vencido, apresentamos a
Emenda n° 6 para suprimir a expressão "atendidas as diretrizes da Lei
de, Política Remuneratória".

E necessária a apresentação da Emenda n° 7, para introduzir, no
art. 37, a consulta pública ao texto do decreto que estabelecerá as
regras para o reposicionamento dos servidores nas carreiras
instituídas por esta lei.

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

1.343/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas ns° 1 a 7, a seguir
apresentadas.

EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Dê-se ao art. 60 do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:
"Art. 60 - A mudança de lotação de cargos e a transferência de

servidores entre os órgãos e as entidades do Poder Executivo
Estadual somente serão permitidas dentro da mesma carreira.

Parágrafo único - A transferência de servidor nos termos do "caput"
fica condicionada à existência de vaga no órgão ou entidade para o
qual o servidor será transferido, nos termos da legislação vigente,
respeitada a carga horária do cargo ocupado pelo servidor, e à
anuência dos órgãos e entidades envolvidos.".

EMENDA N°2 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Inclua-se no art. 7° do Substitutivo n° 1 a palavra "não" após a

palavra "órgão".
EMENDA N°3 AO SUBSTITUTIVO N° 1

Dê-se aos incisos 1 e III do art. 8 0 do Substitutivo n° 1 a seguinte
redação e suprima-se o inciso VI:

"Art. 80 - ...................
- trinta ou quarenta horas semanais, conforme definido em edital do

concurso público, para os servidores ocupantes das carreiras a que se
referem os incisos II e III e XV e XVI do art. 1°;

II - ...........................
III - trinta horas semanais para os servidores ocupantes de cargos

das carreiras a que se referem os incisos VIII e IX do art. 10;".

Wk
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EMENDA N°4 AO SUBSTITUTIVO N° 1

Substitua-se no art. 19 a expressão "Oficial do Trabalho e da
Assistência Social à Criança e ao Adolescente", duplamente citada,
pela expressão "Agente do Trabalho e da Assistência Social à Criança
e ao Adolescente", na segunda citação.

EMENDA N°5 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Suprima-se o art. 37 e dê-se aos incisos 1 e II dos arts. 35 e 36 a

seguinte redação, passando os seus incisos II a III:
"Art. 35- ..................

- os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo e de
Agente de Segurança Penitenciário lotados na Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais ficam transformados em quarenta e dois
cargos públicos de provimento efetivo de Assistente da Defensoria
Pública;

II - seis cargos públicos de provimento efetivo de Auxiliar
Administrativo e Assistente Técnico da Saúde lotados na Secretaria
de Estado de Defesa Social ficam transformados em seis cargos
públicos de provimento efetivo de Assistente da Defensoria Pública;

Art. 36- ...................
- os cargos de provimento efetivo de Analista da Educação,

Analista de Administração e Analista de Cultura lotados na Defensoria
Pública do Estado de Minas Gerais ficam transformados em onze
cargos de provimento efetivo de Gestor da Defensoria Pública;

II - trinta e oito cargos públicos de provimento efetivo de Analista da
Justiça, Analista de Planejamento e Analista da Administração lotados
na Secretaria de Estado de Defesa Social ficam transformados em
trinta e oito cargos de provimento efetivo de Gestor da Defensoria
Pública;".

EMENDA N°6 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Dê-se ao "caput" do art. 43 do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:
"Art. 43 - As tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas

por esta lei serão estabelecidas em lei, observada a estrutura prevista
no Anexo 1.".

EMENDA N°7 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescente-se ao art. 44 o seguinte § 2°, transformando-se o seu

parágrafo único em § 1°.
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"Art. 44 -.
§ 20 - O texto do decreto que estabelecer as regras de

posicionamento ficará disponível, para consulta pública, na página da
SEPLAG na Internet, durante, pelo menos, os quinze dias anteriores à
data de sua publicação, após notícia prévia no órgão oficial de
imprensa do Estado.".

Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar, relator - Jô Moraes -

Leonardo Quintão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.343/2003

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa
por meio da Mensagem n° 150/2003, o projeto de lei em análise
institui e estrutura as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa
Social.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 31/12/2003 e republicado em
24/3/2004, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Em virtude de requerimento foi também o projeto
distribuído a esta Comissão.

Em razão da necessidade de fazer modificações no projeto, o Poder
Executivo enviou a esta Casa a Emenda n° 1, publicada no "Diário do
Legislativo" de 151612004, a qual altera diversos dispositivos do
projeto.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 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 e com as Emendas n°s 1 a 7, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da
proposição, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em exame institui e estrutura as carreiras integrantes

do Grupo de Atividades de Defesa Social, que compreende servidores
da Secretaria de Defesa Social, do Corpo de Bombeiros Militar, da
Polícia Militar, da Defensoria Pública e da Policia Civil do Estado. Em
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sua forma original, o projeto abarcava também carreiras do
Gabinete Militar do Governador; todavia, a Emenda n° 1, apresentada
pelo Chefe do Executivo e acolhida pelo Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, excluiu as
carreiras de tal órgão do Grupo de Atividades de Defesa Social, por
entender que as competências desse Gabinete não condizem com as
competências dos demais órgãos integrantes do referido Grupo.
Assim, as carreiras do Gabinete Militar do Governador passaram a ser
tratadas juntamente com o Grupo de Atividades de Gestão,
Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais.

Vale ressaltar que a proposição em apreço faz parte de um conjunto
de projetos de lei enviados a esta Casa pelo Chefe do Poder
Executivo, com o intuito de dar prosseguimento à reforma
administrativa do Estado, iniciada no ano de 2003. Nessa
oportunidade, este parlamento editou leis, bem como a Emenda à
Constituição n° 57/2003, que tiveram o condão de introduzir na gestão
de pessoal da administração pública estadual instrumentos de
estímulo negativo e positivo para o servidor público.

No caso em questão, está-se instituindo um estímulo positivo para
os servidores públicos atuantes na área de defesa social, na medida
em que se concede ao servidor público que se esmerar no exercício
de suas funções e cumprir outros requisitos de ordem formal a
oportunidade de se desenvolver dentro de uma carreira legalmente
estruturada. Revela, assim, o projeto em exame comprometimento
com o alcance dos objetivos traçados pela Constituição Federal no
que toca à gestão de pessoal.

Ressalte-se ainda a oportunidade do projeto que institui para os
servidores da área de defesa social uma carreira estruturada,
contribuindo, sobremaneira, para o reforço da política de segurança
pública em nosso Estado.

Por fim, cumpre-nos ressaltar que a Comissão de Constituição e
Justiça realizou uma profunda análise jurídica da matéria e a
aperfeiçoou por meio do Substitutivo n° 1. Também a Comissão de
Administração Pública trouxe contribuições ao projeto. Com o mesmo
intuito de aprimorá-lo, apresentamos as Emendas n

o
s 8 a12 e,

acatando sugestão do Deputado Rogério Correia, a Emenda n° 13, ao
final deste parecer.



421
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.343/2003, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas n

o
s 1 a 7 da Comissão de

Administração Pública, e com as Emendas n
o
s 8 a 13, que

apresentamos.
EMENDA N°8

Acrescente-se ao art. 23 do Substitutivo n° 1 o seguinte parágrafo
único:

"Art. 23 - ...............
Parágrafo único - Fica assegurado o disposto no parágrafo único do

art. 59 da Lei n°5.406, de 16 de dezembro de 1969, aos servidores de
que trata o "caput", que estiverem, na data de publicação desta lei, no
efetivo exercício de serviços de natureza estritamente policial, com
habilitação em cursos específicos ministrados pela Academia de
Polícia.".

EMENDA N°9
Acrescente-se ao art. 25 do Substitutivo n° 1 o seguinte parágrafo

único:
"AI. 25- ...............
Parágrafo único - Fica assegurado o disposto no art. 59 da Lei n°

5.406, de 16 de dezembro de 1969, aos servidores de que trata o
"caput", que estiverem, na data de publicação desta lei, no efetivo
exercício de serviços de natureza estritamente policial, com
habilitação em cursos específicos ministrados pela Academia de
Polícia.".

EMENDA N°10
Acrescente-se ao art. 26 do Substitutivo n° 1 o seguinte parágrafo

único:
"Art. 25 - ...................
Parágrafo único - Fica assegurado o disposto no art. 59 da Lei n°

5.406, de 16 de dezembro de 1969, aos servidores de que trata o
"caput", que estiverem, na data de publicação desta lei, no efetivo
exercício de serviços de natureza estritamente policial, com
habilitação em cursos específicos ministrados pela Academia de
Polícia.".

EMENDA N°11
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Acrescente-se ao Substitutivo n° 1, onde convier, o seguinte

artigo:
"Art..... - Os servidores que atuam como Assistentes Jurídicos de

Penitenciária, lotados na Secretaria de Defesa Social e que estiverem
exercendo a função de defensor público na Defensoria Pública e nas
penitenciárias do Estado de Minas Gerais, na forma do art. 141 da Lei
Complementar n° 65, de 16 de janeiro de 2003, passam a compor o
quadro de pessoal da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais,
na forma da correlação constante do Anexo II.

§ 1° - Os servidores a que se refere o caput' correspondem a um
quantitativo total de cinqüenta funções, nos termos do art. 141 da Lei
Complementar n°65, de 16 de janeiro de 2003.

§ 20 - Fica assegurado aos servidores de que trata o "caput" o
disposto no art.141 da Lei Complementar n° 65, de 16 janeiro de
2003.".

EMENDA N°12
Acrescente-se ao item 2.4 do Anexo II do Substitutivo n° 1 a

correlação entre Assistente Jurídico de Penitenciária, situação atual
prevista no art. 38, e Gestor da Defensoria Pública, que passa a ser a
nova situação do Assistente Jurídico.

2.4 - Tabela de Correlação das Carreiras da Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais

* - A referida Tabela foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 7.7.2004.

EMENDA N°13
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Ao servidor da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

aplicar-se-á imediatamente a medida administrativa de suspensão
quando seja recebida pelo Poder Judiciário a denúncia, decorrente da
prática dos ilícitos seguintes

- crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins e terrorismo;

II - crime contra o sistema financeiro ou de lavagem ou ocultação de
bens, direitos e valores;

III - extorsão, corrupção passiva ou ativa;
§ 1° - Ao servidor suspenso aplicar-se-ão as seguintes restrições:
a) proibição de porte de arma, salvo daquela que legalmente lhe
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pertença;

b) posse e uso de identidade funcional, salvo daquela de uso
temporário, da qual conste em destaque a condição de suspenso;

§ 2° - A medida de que trata o "caput" deste artigo somente cessará
com o trânsito em julgado da sentença criminal.

§ 30 - Em caso de condenação transitada em julgado, o servidor será
demitido a bem do serviço público, sendo recolhida e destruída pela
administração a identidade a que se refere o § 1°, alínea "b".

§ 4° - Em caso de absolvição, recolher-se-á a identidade a que se
refere o § 10, alínea "b", procedendo a administração à sua
destruição".

Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente e relator - Alberto Bejani - Célio

Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.343/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa
por meio da Mensagem n° 150, de 2003, o projeto de lei em análise
institui e estrutura as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa
Social.

Preliminarmente, foi a proposição distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Posteriormente,
Administração Pc
Comissão opinou
apresentado pela

foi a proposição encaminhada à Comissão de
blica para ser apreciada quanto ao mérito. Essa
por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1,
Comissão anterior, com as Emendas nos 1 a 7, que

apresentou.
Em seguida, atendendo requerimento do Deputado Sargento

Rodrigues, foi a proposição encaminhada à Comissão de Segurança
Pública, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas n os 1 a 7, da
Comissão de Administração Pública, e as Emendas n

o
s 8 a 13, que

apresentou.
Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
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nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em exame faz parte de um grupo de projetos de lei

enviados a esta Casa Legislativa pelo Chefe do Poder Executivo com
o intuito de dar prosseguimento à reforma administrativa do Estado
iniciada no ano de 2003.

O projeto institui e estrutura as carreiras integrantes do Grupo de
Atividades de Defesa Social, que compreende servidores da
Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS -, do Corpo de
Bombeiros Militar - CBMMG -, da Polícia Militar - PMMG -, da
Defensoria Pública e da Polícia Civil do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça se debruçou longamente
sobre a matéria, promovendo minucioso estudo. No tocante às
questões de natureza jurídico-formal, como também de iniciativa, não
foi encontrado óbice algum à tramitação da proposição. Contudo,
objetivando aperfeiçoar o projeto de lei em análise, não só sob o
aspecto da técnica legislativa como sob o da legislação vigente,
entendeu a Comissão de oferecer o Substitutivo n° 1.

Após análise da mensagem do Governador do Estado, constatamos
que se objetiva instituir um estímulo positivo, concedendo-se aos
servidores públicos que se esmerem no exercício de suas funções e
que cumpram outros requisitos de ordem formal a oportunidade de se
desenvolver dentro de uma carreira legalmente estruturada. Dessa
forma, a proposição se alinha com os mandamentos constitucionais
no tocante à gestão de pessoal.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, mérito que cabe a esta
Comissão analisar, o projeto em análise não apresenta impacto
negativo sobre as contas públicas do Estado. Relatório sobre a
criação de cargos na administração pública estadual enviado pelo
Executivo a esta Casa demonstra que a criação de cargos proposta
nos projetos será compensada com a extinção de cargos de outras
carreiras da administração. De acordo com os dados do citado
relatório, o número de cargos a serem extintos na administração
estadual, que consta dos projetos de lei enviados pelo Governador do
Estado e em tramitação nesta Casa, soma 80.019, e os gastos
correspondentes aos cargos extintos somam R$ 42.235.189,65. O
total de cargos a serem criados, por sua vez, soma 38.419, com
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gastos correspondentes a R$20.287.591,81. O saldo a favor do
Estado soma 41.600 cargos, o que corresponde a R$21.047.597,84.

Dessa forma, a compensação proposta pelo Executivo atende ao
disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal n° 101, de 2000- Lei
de Responsabilidade Fiscal - LRF -, que exige que a criação,
expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete
aumento da despesa serão acompanhados de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro nas contas públicas do Estado.

A Comissão de Administração Pública, a quem cabe examinar o
mérito da matéria, aprimorou o Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, apresentando as Emendas n

o
s 1

a 7.
Em seguida, a Comissão de Segurança Pública, ao analisar a

matéria, opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nos 1 a 7, da
Comissão de Administração Pública, e as Emendas n°5 8 a 13, que
apresentou. As emendas apresentadas tratam de extensão de
direitos, correlação de cargos e regras para disponibilidade
remunerada. Esta Comissão entende que as emendas apresentadas
podem criar novas despesas, razão pela qual decide opinar por sua
rejeição.

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

1.343/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas n

o
s 1 a 7,

da Comissão de Administração Pública; e pela rejeição das Emendas
nos  a 13, da Comissão de Segurança Pública.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Chico

Simões - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.656/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Chefe do Executivo, a proposição em tela tem por
objetivo autorizar a Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - a doar o imóvel que
especifica ao Estado.
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O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que não encontrou óbice jurídico, constitucional
ou legal à sua tramitação. Vem ele agora a este órgão colegiado a fim
de ser apreciado quanto à possível repercussão financeira de sua
aprovação, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, "d",
do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel de que trata a proposição constitui-se de terreno com área

de 1.200M2 e benfeitorias, situado no Município de Januária, e está
desocupado desde o encerramento das atividades do escritório
fundiário da RURALMINAS. Foi, por isso mesmo, colocado à venda
através de concorrência pública por duas oportunidades, sem
sucesso.

Diante do manifesto interesse da Polícia Civil do Estado em utilizar o
imóvel para a instalação de posto médico-legal, que irá beneficiar toda
a região de Januária, a pretendida alienação apresenta relevante
interesse público.

A esse respeito, cabe esclarecer que o projeto prevê,
respectivamente, no parágrafo único do art. 1° e no art. 2 0, que o
imóvel ficará afetado à Polícia Civil para o fim mencionado e que
reverterá ao patrimônio da Fundação se, findo o prazo de cinco anos,
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista.

Cabe esclarecer que a autorização legislativa constitui exigência
contida na Lei Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,
em especial no § 2 0 de seu art. 105, que prevê a necessidade do
referido instrumento para a movimentação dos valores pertencentes
ao ativo permanente do Estado.

A medida consubstanciada na proposição, além de atender aos
preceitos legais que versam sobre a transferência do domínio de bens
públicos, não gera despesas para o erário e, por conseguinte, não tem
repercussão na lei orçamentária.

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

1.65612004 no 1° turno.
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Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - Jô Moraes - Antônio Carlos

Andrada - José Henrique.	 -
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.726/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o

projeto de resolução em epígrafe tem por escopo dar cumprimento ao
disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a saber,
aprovar previamente a alienação das terras devolutas que especifica.

A proposição foi publicada em 10/6/2004 e a seguir distribuída a
esta Comissão a fim de receber parecer, nos termos do disposto no
art. 188, c/c O art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução objetiva aprovar a legitimação de cinco

porções de terra devoluta rural situadas em municípios diversos, cada
uma contando com área superior a 1 OOha.

Nos termos dos arts. 62, XXXIV, 246 e 247, da Constituição mineira,
compete à Assembléia Legislativa aprovar previamente a alienação ou
a concessão de terra pública, ressalvados os seguintes casos: a
legitimação de terras devolutas situadas no perímetro urbano ou na
zona de expansão urbana limitadas, respectivamente, a 500 e
2.000m2; a alienação ou concessão de terra pública previstas no plano
de reforma agrária estadual aprovado em lei; a concessão gratuita de
domínio de área devoluta rural não superior a 50ha e a alienação ou
concessão de terra devoluta rural com área de até lOOha, desde que
precedidas de ação judicial discriminatória e atendidos outros
requisitos.

Cumpre-nos observar que as legitimações de que se ocupa o projeto
de resolução não se enquadram em nenhuma das citadas situações;
além disso, os processos encontram-se instruídos em estreita
conformidade com o que dispõe a legislação regente da matéria.

Tendo em vista que a proposição não apresenta qualquer vício,
deve ela prosseguir sua regular tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Resolução n°
1.726/2004.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Maria

Tereza Lara - Leonardo Moreira - Ermano Batista.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.801 /2004
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o Projeto de

Resolução n° 1.801/2004 tem por objetivo autorizar esta Casa a
celebrar transação judicial e acordo extrajudicial para quitação dos
débitos oriundos da conversão dos vencimentos, proventos e
complementação de pensão em Unidade Real de Valor - URV.

Recebida na 520 Reunião Ordinária da 2U Sessão Legislativa
Ordinária da isa Legislatura, a proposição foi distribuída à Mesa da
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Mesa Diretora desta Casa já fez incorporar ao vencimento de seus

servidores, com fundamento em diversas decisões judiciais e
administrativas, a diferença correspondente a 11, 98% decorrente da
escolha incorreta da data para a conversão dos valores desses
pagamentos em URV no mês de março de 1994.

Embora a Assembléia tenha adotado essa medida, ainda há
necessidade de realizar o pagamento das parcelas retroativas,
respeitando-se a prescrição daquelas que já tinham alcançado cinco
anos quando foi editado o ato que reconheceu tal direito.

Diante da inviabilidade, sob o ponto de vista financeiro e
orçamentário, de se realizar o pagamento desse débito de uma só
vez, faz-se necessária a pactuação entre os servidores e a Mesa da
Assembléia Legislativa, cujos termos e condições devem estar
devidamente autorizados em lei. Nesse caso, o assunto pode ser
veiculado em uma resolução, por se tratar, nos termos do art. 194 do
Regimento Interno, de matéria privativa da Assembléia Legislativa.

Depreende-se da análise do projeto que se propõe o pagamento do
valor devido a cada um dos interessados em até 144 parcelas,
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corrigindo-o à base de 3% ao ano, desde o mês de competência
em que se fez devido até o mês em que se der a publicação da
resolução resultante da proposição em análise.

Com isso, os litígios em trâmite no Judiciário poderão ser extintos,
mediante a celebração de transação em cada processo, sujeitos à
homologação judicial. Aqueles que não tenham ingressado em juízo é
assegurado o direito de firmar o acordo diretamente com a
Assembléia Legislativa.

Assim, verifica-se que a apresentação da proposição em estudo se
deu em virtude da observância do princípio da indisponibilidade do
interesse público e do fato de o poder público somente poder
transacionar nos termos previstos em lei.

Diante disso, não vislumbramos óbice à tramitação da proposição
em relação à constitucionalidade nem aos seus aspectos formais.

Apresentamos, a seguir, as Emendas de n os 1 a 6, com o fito de
aperfeiçoar alguns pontos da proposição.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução n° 1.801/2004 com as Emendas n
o
s 1 a 6, redigidas a

seguir.
EMENDA N° 1

Dê-se ao "caput" do art. l°a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica a Assembléia Legislativa, em nome do Estado de

Minas Gerais, autorizada, nos termos desta resolução, a celebrar
transação judicial para fins de extinção do litígio com o julgamento do
mérito, em conformidade com o disposto no inciso III do art. 269 do
Código de Processo Civil, e acordo extrajudicial para quitação dos
débitos oriundos da conversão dos vencimentos, proventos e
complementação de pensão em Unidade Real de Valor - URV -, com
os seguintes interessados:

- o servidor ativo e o inativo da Assembléia Legislativa;
II - o beneficiário da complementação de pensão paga diretamente

pela Assembléia Legislativa referente a servidor falecido até 28 de
novembro de 1984;

III - o ex-servidor da Assembléia Legislativa;
IV - o sucessor legal de interessado previsto nos incisos 1 a III do

"caput" deste artigo.".
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EMENDA N°2
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - O valor do débito a ser pago pela Assembléia Legislativa,

mediante a celebração da transação ou do acordo de que trata esta
resolução com vistas à liquidação de todo e qualquer débito oriundo
da conversão em URV de qualquer espécie de estipêndio público,
será apurado da seguinte forma:

- aplicar-se-á o percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito
por cento) sobre os estipêndios previstos no "caput" do art. 1° desta
resolução percebidos mensalmente pelo interessado no período de
competência compreendido entre 1° de julho de 1997 e 30 de junho
de 2002;

II - ao valor resultante da aplicação do percentual de 11,98% (onze
vírgula noventa e oito por cento), apurado na forma do inciso 1 deste
artigo, aplicar-se-á o índice correspondente a 0,25% a.m. (zero vírgula
vinte e cinco por cento ao mês) a contar do mês de competência em
que se fez devida cada parcela até o mês de publicação desta
resolução.".

EMENDA N° 3
Substitua-se o parágrafo único do art. 60 pelos seguintes § 1° e 2°:
"Art. 6° -
§ 1° - O interessado que não tenha recebido as parcelas previstas

no "caput" deste artigo e celebre a transação ou o acordo de que trata
esta resolução perceberá os respectivos valores no prazo previsto no
art. 70 , concomitantemente com a primeira parcela a que fizer jus.

§ 2° - Para aplicação do disposto no § 1° deste artigo, os valores a
serem pagos ficam limitados ao saldo devedor apurado, na hipótese
em que este seja inferior ao valor do somatório das parcelas previstas
no "caput".".

EMENDA N°4
Dê-se ao art. 70 a seguinte redação:
"Art. 7° - O pagamento das parcelas apuradas na forma do disposto

nos ads. 30 , 40 e 50 desta resolução se iniciará no mês subseqüente
àquele em que for publicada a homologação da transação ou em que
se firmar o acordo, conforme ocaso.".

EMENDA N°5
Dê-se ao inciso 1 do art. 9° a seguinte redação:
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"Art. 9° -

- da forma de cálculo do valor do débito prevista no art. 2 0 desta
resolução;".

EMENDA N°6
Dê-se ao art. 11 a seguinte redação:
"Art. 11 - O 1°-Secretário da Assembléia Legislativa fica autorizado a

firmar os termos de acordo, e o Procurador-Geral da Assembléia
Legislativa, a firmar a transação, podendo este delegar poderes para
esse fim.".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia Legislativa, 6 de julho de
2004.

Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise
- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria - George
Hilton.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 49/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei
Complementar n° 49/2003 institui e estrutura a carreira da Advocacia
Pública do Estado e a carreira de Advogado Autárquico e
Fundacional.

Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas n os 1 e 2, desta Comissão,
retorna o projeto a esta Comissão para receber parecer no 2° turno,
nos termos do art. 102, 1, do Regimento Interno.

Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A Advocacia-Geral do Estado é órgão da administração centralizada
do Executivo, subordinada ao Governador do Estado, e tem a
atribuição constitucional de exercer as atividades de consultoria e
assessoramento jurídicos do Poder Executivo, nos termos do "capuf'
do art. 128 da Cada mineira, com a redação dada pela Emenda à
Constituição n° 56, de 2003. O § 20 do preceito constitucional em
referência estabelece a subordinação técnica e jurídica das
consultorias, assessorias e procuradorias das autarquias e das
fundações públicas ao Advogado-Geral do Estado, chefe da
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instituição.

Como foi ressaltado no parecer para o 1° turno, a estrutura proposta
para a carreira da Advocacia Pública compreende 465 cargos de
provimento efetivo de Procurador do Estado, distribuídos em quatro
níveis e quatro graus, ao passo que a estrutura prevista para a
carreira de Advogado Autárquico abrange 41 cargos de provimento
efetivo, distribuídos em cinco níveis e dez graus. O projeto proíbe
novos ingressos na carreira de Advogado Autárquico, cujos cargos
serão extintos com a vacância. Ademais, o projeto estabelece as
atribuições específicas dos membros da Advocacia Pública, define
Grupo de Atividades, Quadro de Pessoal, Plano de Carreira, Carreira,
Nível, Grau e Cargo Público de Carreira. Define também os institutos
da progressão e promoção, sendo que esta poderá ocorrer por
antigüidade ou merecimento, os quais são os instrumentos que
proporcionam o desenvolvimento do servidor na carreira, desde que
atendidos os requisitos previstos na proposição. O projeto prevê a
progressão e a promoção por escolaridade adicional, a ser
disciplinada em resolução do Advogado-Geral do Estado. Trata-se de
uma das grandes inovações dos projetos de carreira do Executivo que
tramitam nesta Casa, a qual está fundada na escolaridade
superveniente do servidor.

Pelas regras atuais, a carreira de Procurador do Estado abarca três
classes: Procurador de ia Classe, Procurador de 2 a Classe e
Procurador de Classe Especial, que estão sendo transformadas em
cargos de provimento efetivo de Procurador do Estado Nível 1,
Procurador do Estado Nível II e Procurador do Estado Nível III. Está
sendo proposta, ainda, a criação do Nível IV, na forma da correlação
estabelecida no Anexo II.

A proposição enumera as atribuições específicas do Procurador do
Estado e do Advogado Autárquico. A jornada de trabalho semanal do
primeiro é de 40 horas, e a do segundo é de 30 horas.
Excepcionalmente, os ocupantes de cargos da carreira da Advocacia
Pública do Estado nomeados até a data de 30/12/2003 poderão
exercer a advocacia fora de suas atribuições institucionais. E oportuno
assinalar que, na proposição original, tal prerrogativa estava limitada
ao Procurador do Estado, a nosso ver, de forma equivocada, uma vez
que a natureza das atribuições exercidas por esse profissional do

WA
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direito é análoga à das exercidas pelo Advogado Autárquico, não
sendo razoável adotar tratamento diferenciado para ambos. Saliente-
se, ainda, que o Advogado Autárquico poderá ser designado pelo
Advogado-Geral do Estado para exercer suas atividades em qualquer
entidade autárquica ou fundacional e que, além das atribuições
previstas em lei, os integrantes da carreira da Advocacia Pública
poderão executar outras atividades cometidas ao Advogado-Geral do
Estado ou pelo Chefe do Poder Executivo.

Assim, pode-se verificar que o novo disciplinamento proposto para a
Advocacia Pública tem o escopo de dotá-la de estrutura técnica mais
adequada ao exercício de suas atividades. Os novos institutos que se
pretende criar por meio da proposição, tais como a progressão e a
promoção por escolaridade adicional, que dá ênfase à qualificação do
servidor, têm o intuito de valorizar o quadro de pessoal do Estado e
estimular a participação do servidor em cursos e programas culturais,
o que pode contribuir consideravelmente para a qualidade do serviço
prestado.

As alterações substanciais e inovadoras do projeto foram efetivadas
no 1° turno, oportunidade em que foram detectados e corrigidos os
vícios de natureza formal e material relativos ao. conteúdo da
proposição. Cabe-nos, pois, apenas apresentar algumas alterações,
por meio das Emendas n

o
s 1 a 3, e ratificar nosso posicionamento

anterior, que é favorável à aprovação da matéria.
Quanto à redação dada ao art. 51 do vencido, apresentamos a

Emenda n° 1 para suprimir a expressão "atendidas as diretrizes da Lei
de, Política Remuneratória".

E necessária a apresentação da Emenda n° 2, para introduzir, no
art. 53, a consulta pública ao texto do decreto que estabelecerá as
regras para o reposicionamento dos servidores nas carreiras
instituídas por esta lei.

No tocante à Emenda n° 3, esta consiste em assegurar aos
ocupantes de cargo de provimento efetivo da carreira da Advocacia
Pública do Estado, nomeados até a data da publicação da futura lei, o
exercício da advocacia fora de suas atribuições institucionais. Trata-se
de uma forma de garantir tratamento isonômico aos servidores que
lograram aprovação no mesmo concurso público, não se justificando
tratamento diferenciado entre eles.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
Complementar n° 49/2003 no 20 turno, na forma do vencido no 1°
turno, com as Emendas n

o
s 1 a 3, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Suprima-se do art. 51 a expressão 'atendidas as diretrizes definidas

pela Lei de Política Remuneratória".
EMENDA N°2

Acrescente-se ao art. 53 o seguinte § 20, transformando-se o seu
parágrafo único em § 1°:

"Art. 53 - ................
§ 20 - O texto do decreto que estabelecer as regras de

posicionamento ficará disponível, para consulta pública, na página da
SEPLAG na Internet, durante, pelo menos, os quinze dias anteriores à
data de sua publicação, após notícia prévia no órgão oficial de
imprensa do Estado.".

EMENDA N°3
Dê-se ao art. 31 do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:
"Art. 31 - Fica assegurado ao ocupante de cargo de provimento

efetivo da carreira da Advocacia Pública do Estado nomeado até a
data da publicação desta lei o exercício da advocacia fora de suas
atribuições institucionais, não se lhe aplicando as vedações de que
trata o art. 60.".

Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Jô

Moraes - Antônio Carlos Andrada - Leonardo Quintão.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°49/2003
Institui as carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Preliminares

Art. 1° - Ficam instituídas as seguintes carreiras do Grupo de
Atividades Jurídicas do Estado:

- carreira da Advocacia Pública do Estado, com quatrocentos e
sessenta e cinco cargos de Procurador Público;

11 - carreira de Advogado Autárquico, com quarenta e um cargos.
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§ l O - A estrutura e a distribuição do quantitativo dos cargos das

carreiras de que trata esta lei são as constantes no Anexo 1.
§ 20 - O quantitativo dos cargos de provimento efetivo das carreiras

de que trata o "caput" deste artigo e sua distribuição nos níveis das
carreiras poderão ser alterados por meio de lei ordinária.

Art. 20 - Para os efeitos desta lei consideram-se:
- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo

sua área de atuação;
II - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados

segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e
graus, escalonados em função do grau de responsabilidade e das
atribuições da carreira;

til - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal preenchido por servidor público efetivo, com
criação, remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades
definidos em lei e direitos e deveres de natureza estatutária
estabelecidos em lei complementar;

IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e
de provimento em comissão de órgão ou entidade;

V - plano de carreira o conjunto de normas que disciplinam o
ingresso e o desenvolvimento do servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo em determinada carreira e definem sua
estrutura;

VI - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação, mesma natureza, complexidade,
atribuições e responsabilidades;

VII - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira.

Capítulo II
Da Carreira da Advocacia Pública do Estado

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 30 - São atribuições do cargo de Procurador do Estado da
carreira da Advocacia Pública do Estado:

- representar judicial e extrajudicialmente os Órgãos e as entidades
das administrações públicas direta, autárquica e fundacional do
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Estado, mediante delegação de poderes do Advogado-Geral do
Estado;

II - emitir parecer em processo administrativo e responder a consulta
sobre matéria de sua competência;

III - sugerir e minutar ação direta de inconstitucional idade, bem como
preparar informações a serem prestadas pelo Governador do Estado;

IV - participar, por determinação do Advogado-Geral do Estado, de
comissão e grupo de trabalho;

V - sugerir declaração de nulidade ou revogação de ato
administrativo;

VI - preparar minuta de informações a serem prestadas ao Poder
Judiciário, em mandado de segurança impetrado contra ato de
autoridade das administrações públicas direta, autárquica e
fundacional do Estado ou em qualquer ação constitucional;

VII - exercer o controle de legalidade do lançamento, inscrever e
cobrar a dívida ativa de que sejam credores os órgãos da
administração direta do Estado e suas autarquias e fundações
públicas;

VIII - subsidiar a orientação normativa e a supervisão técnica
exercidas pelo Advogado-Geral do Estado nas Assessorias Jurídicas
dos órgãos da administração direta do Poder Executivo e nas
Procuradorias das autarquias estaduais e das fundações instituídas e
mantidas pelo Estado, sem prejuízo do disposto nas Leis Delegadas
n° 103, de 29 de janeiro de 2003, e n° 110, de 31 de janeiro de 2003;

IX - zelar, em processos judiciais ou extrajudiciais, pelo recolhimento
das receitas estaduais;

X - emitir parecer em procedimentos de dação em pagamento,
transação, remissão e anistia e outras modalidades de extinção e
exclusão de créditos do Estado, de natureza tributária ou não;

XI - sugerir alteração de lei ou de ato normativo;
XII - desempenhar outras atribuições expressamente cometidas por

lei, pelo Advogado-Geral do Estado ou pelo Governador do Estado.
Parágrafo único - No exercício das atribuições a que se refere este

artigo serão resguardadas as competências da Procuradoria-Geral da
Assembléia Legislativa, nos termos dos arts. 62, § 20 e 128, § 50, da
Constituição do Estado.

Art. 40 - Os cargos da carreira da Advocacia Pública do Estado são
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lotados no quadro de pessoal da Advocacia-Geral do Estado, com
exercício:

- na Advocacia-Geral do Estado;
II - nas Assessorias Jurídicas dos órgãos da administração direta do

Poder Executivo:
III - nas Procuradorias das autarquias e das fundações estaduais.
§ 1° - O local de exercício dos cargos a que se refere o "caput deste

artigo será definido em ato do Advogado-Geral do Estado.
§ 2° - Poderá haver cessão de servidor público ocupante de cargo

de provimento efetivo de Procurador do Estado para unidades
administrativas distintas daquelas a que se refere o "caput" deste
artigo apenas para o exercício de cargo de provimento em comissão
ou função gratificada.

§ 30 - E vedada a mudança de lotação de cargos da carreira da
Advocacia Pública do Estado e a transferência de seus ocupantes
para órgãos ou entidades da administração pública estadual não
relacionados no "caput" deste artigo.

Art. 50 - Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo
da carreira da Advocacia Pública do Estado cumprirão jornada de
quarenta horas semanais.

Art. 60 - E vedado ao servidor a que se refere o "caput" deste artigo o
exercício da advocacia fora de suas atribuições institucionais, bem
como de qualquer outra atividade remunerada, exceto a de magistério
e as acumulações a que se referem as alíneas do inciso XVI e o inciso
XVII do art. 37 da Constituição da República, observada a
compatibilidade de horários.

Seção II
Do Ingresso

Art. 70 - O ingresso na carreira da Advocacia Pública do Estado dar-
se-á no primeiro grau do nível inicial do cargo de Procurador do
Estado e dependerá de aprovação em concurso público de provas ou
de provas e títulos, realizado com a participação da Ordem dos
Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, em todas as suas fases.

Parágrafo único - São requisitos para o ingresso na carreira da
Advocacia Pública do Estado:

- ser brasileiro nato ou naturalizado;
11 - ser Bacharel em Direito inscrito na Ordem dos Advogados do
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Brasil.
Art. 80 - O concurso para ingresso na carreira da Advocacia Pública

do Estado terá caráter eliminatório e classificatório e conterá as
seguintes etapas sucessivas:

- provas ou provas e títulos;
II - comprovação de idoneidade e conduta ilibada, nos termos de

regulamento.
§ 1° - As instruções reguladoras dos processos seletivos serão

publicadas em edital aprovado pelo Conselho da Advocacia-Geral do
Estado, que especificará, tendo em vista as especificidades e
peculiaridades das atribuições do cargo, no mínimo:

- o número de vagas existentes;
II - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos

programas;
III - a pontuação mínima exigida para aprovação;
IV - os critérios de avaliação de títulos;
V - o caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do

concurso;
VI - os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de

comprovação, pelo candidato:
a) estar no gozo dos direitos políticos;
b) estar em dia com as obrigações militares;
VII - a escolaridade mínima de nível superior exigida para o ingresso

na carreira.
§ 2° - O concurso será convocado pelo Advogado-Geral do Estado,

quando o reclamar a necessidade da instituição, mediante aprovação
do órgão competente.

Art. 90 - Concluído o concurso público e homologados os resultados,
a nomeação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem de
classificação, respeitado o prazo de validade do concurso.

§ 1° - Os resultados do concurso serão homologados pelo
Advogado-Geral do Estado, por meio de resolução.

§ 2° - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data
de sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 3° - Ao Conselho da Advocacia-Geral do Estado compete decidir
sobre a prorrogação do prazo de validade do concurso.

Art. 10 - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
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deverá comprovar:

- cumprimento dos requisitos constantes dos incisos VI e VII do §1°
do art. 80 desta lei;

II - idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento;
III - aptidão física e mental para o exercício do cargo, mediante

avaliação médica, nos termos da legislação vigente.
Art. 11 - A nomeação, a posse e o exercício do cargo de Procurador

do Estado regulam-se pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
do Estado, observado o disposto nesta lei complementar.

Parágrafo único - Poderá ser instituído curso preparatório para o
exercício das atribuições da carreira de que trata esta lei
complementar.

Art. 12 - O Procurador do Estado, durante o período de estágio
probatório, será submetido à Avaliação Especial de Desempenho pelo
Conselho Superior da Advocacia-Geral do Estado, após relatório da
Corregedoria, para fins de aquisição de estabilidade, nos termos dos
arts. 41 e 132 da Constituição da República, observadas, no que
couber, as normas que regulamentam a avaliação especial de
desempenho.

Art. 13 - O ocupante de cargo de provimento efetivo do Poder
Executivo do Estado de Minas Gerais que ingressar na carreira da
Advocacia Pública do Estado em razão de concurso público, em cargo
com jornada equivalente á do cargo de origem, cuja remuneração,
incluídos adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior
ao do cargo de carreira instituída por esta lei, poderá perceber a
diferença a título de vantagem pessoal nominalmente identificada,
sujeita exclusivamente à revisão geral da remuneração dos servidores
estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no 'caput"
deste artigo, não serão computados os adicionais a que se refere o
art. 118 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do
Estado.

Seção III
Do Desenvolvimento na Carreira da Advocacia Pública

Art. 14 - O desenvolvimento no cargo de Procurador do Estado da
carreira da Advocacia Pública do Estado dar-se-á mediante
progressão e promoção.



440

Art. 15 - A progressão consiste na passagem do servidor para
grau imediatamente superior no mesmo nível da carreira e será
concedida ao servidor que tiver permanecido em efetivo exercício no
grau inferior pelo prazo mínimo de dois anos e tiver obtido resultado
satisfatório em duas avaliações periódicas de desempenho individual.

Parágrafo único - A progressão dar-se-á por ato do Advogado-Geral
do Estado.

Art. 16 - A promoção consiste na passagem do servidor para nível
imediatamente superior na mesma carreira a que pertencer.

§ 1° - A promoção do Procurador do Estado dar-se-á por ato do
Governador do Estado.

§ 2° - O posicionamento do servidor no nível para o qual foi
promovido dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja
superior ao percebido por ele no momento da promoção.

Art. 17- A contagem do prazo para fins de progressão ou promoção
terá início após a conclusão do estágio probatório, findo o qual o
servidor aprovado será posicionado no segundo grau do nível inicial
da respectiva carreira.

Art. 18 - As promoções na carreira da Advocacia Pública do Estado
serão realizadas, alternadamente, por antigüidade e por merecimento.

Art. 19- A promoção do Procurador do Estado por merecimento fica
condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

- participação e aprovação em atividades de formação e
aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e financeira
para implementação de tais atividades;

II - obtenção de resultado satisfatório em cinco avaliações periódicas
de desempenho individual, nos termos da legislação vigente;

III - exercício efetivo do cargo no nível inferior pelo prazo mínimo de
cinco anos;

IV - existência de vagas.
Parágrafo único - Na hipótese de empate entre dois ou mais

candidatos, serão utilizados os critérios de desempate previstos no §
7° do art. 21.

Art. 20 - O Procurador do Estado afastado do efetivo exercício do
cargo somente poderá ser promovido por merecimento se estiver
autorizado pelo Conselho da Advocacia-Geral do Estado, no
desempenho de função fora da Advocacia-Geral do Estado.
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Parágrafo único - O afastamento do Procurador do Estado do
efetivo exercício do cargo sem a autorização do Conselho da
Advocacia-Geral do Estado ensejará a suspensão do período
aquisitivo para fins de promoção, contando-se, para tal fim, o período
anterior ao afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva
avaliação periódica de desempenho individual.

Art. 21 - A promoção por antigüidade do Procurador do Estado fica
condicionada à existência de vagas e será apurada por tempo de
serviço no nível.

§ 10 - Não terá direito à promoção por antigüidade o Procurador do
Estado que, no período aquisitivo, receber avaliação periódica de
desempenho individual insatisfatória.

§ 2° - Para concorrer à promoção por antigüidade, o servidor deverá
estar posicionado no último grau do respectivo nível da carreira.

§ 30 - Nos meses de janeiro e julho de cada ano, o Advogado-Geral
do Estado mandará publicar no órgão oficial dos Poderes do Estado o
número de cargos vagos existentes nos níveis da carreira de que trata
esta lei e a lista de classificação dos Procuradores do Estado, por
ordem de antigüidade, correspondente a cada nível da carreira.

§ 40 - A promoção por antigüidade dos servidores da carreira da
Advocacia Pública do Estado será feita de acordo com a ordem de
classificação estabelecida pela lista de antigüidade, respeitado o limite
de vagas existentes em cada nível.

§ 5° - As reclamações contra a lista de classificação deverão ser
apresentadas no prazo de dez dias contados da publicação e serão
analisadas nos termos de regulamento.

§ 6° - Na primeira promoção por antigüidade, se o tempo de serviço
no nível inicial for o mesmo, o desempate far-se-á pela classificação
dos servidores no respectivo concurso.

§ 70 - Nas promoções subseqüentes, ocorrendo empate na apuração
da antigüidade, serão utilizados os seguintes critérios:

- mais tempo de serviço na carreira;
II - mais tempo de serviço público estadual;
III - mais tempo de serviço público em geral;
IV - idade mais avançada.
Art. 22 - Perderá o direito à progressão e à promoção o Procurador

do Estado que, no período aquisitivo, sofrer punição disciplinar.
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Art. 23 - O Procurador do Estado estável será submetido à

Avaliação Periódica de Desempenho Individual, nos termos da Lei
Complementar n° 71, de 30 de julho de 2003, observadas, no que
couber, as normas que regulamentam a Avaliação Periódica de
Desempenho Individual.

Seção IV
Dos Direitos, das Garantias e das Prerrogativas do Procurador do

Estado
Art. 24 - O Procurador do Estado que tenha adquirido estabilidade

nos termos do art. 12 somente poderá ser demitido em virtude de
sentença judicial transitada em julgado, em razão de processo
administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa ou em
decorrência de resultados insatisfatórios obtidos em procedimento de
avaliação periódica de desempenho individual, observado, no que
couber, o disposto no art. 249 da Lei n°869, de 5 de julho de 1952, e
o estabelecido na Lei Complementar n° 71, de 30 de julho de 2003, e
em sua regulamentação.

Art. 25 - Em caso de infração penal imputada a Procurador do
Estado, a autoridade policial que dela tomar conhecimento
comunicará imediatamente o fato ao Advogado-Geral do Estado ou a
seu substituto legal, sob pena de responsabilidade.

Art. 26 - São prerrogativas do Procurador do Estado, além das
asseguradas na legislação competente:

- usar distintivos e vestes talares;
II - possuir carteira de identidade funcional, conforme modelo

aprovado pelo Advogado-Geral do Estado;
III - requisitar auxílio e colaboração das autoridades públicas para o

exercício de suas atribuições;
IV - utilizar-se dos meios de transporte e comunicação estaduais,

quando o interesse do serviço o exigir;
V - agir, no desempenho de suas funções, em juízo ou fora dele,

com dispensa de emolumentos e custas, os quais não são devidos,
mesmo que as serventias não sejam oficializadas;

VI - ingressar livremente em qualquer edifício ou recinto em que
funcione repartição judicial ou outro serviço público onde deva praticar
ato ou colher prova ou informação útil ao exercício de suas funções,
dentro do expediente regulamentar ou fora dele, desde que se ache
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presente qualquer funcionário;

VII - receber honorários advocatícios de sucumbência na forma do
regulamento;

VIII - obter vista dos autos de processos tributários ou
administrativos fora da repartição;

IX - ocupar sala privativa na sede de órgão administrativo julgador.
Parágrafo único - As prerrogativas especificadas neste artigo

aplicam-se, no que couber, ao Procurador da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais.

Seção V
Dos Deveres, das Proibições e dos Impedimentos do Procurador do

Estado
Subseção 1

Dos Deveres e das Proibições
Art. 27 - E dever do Procurador do Estado:

- desincumbir-se diariamente de seus encargos funcionais no foro
ou na repartição;

II - realizar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a
seu cargo e aqueles a ele atribuídos pelo Advogado-Geral do Estado;

III - esgotar os atos processuais e recursos legais cabíveis na defesa
dos interesses do Estado, salvo dispensa prévia fundamentada do
Advogado-Geral do Estado;

IV - observar sigilo funcional quanto à matéria dos procedimentos
em que atuar;

V - zelar pela boa aplicação dos bens confiados à sua guarda;
VI - sugerir ao Advogado-Geral do Estado providências para a

melhoria dos serviços no âmbito de sua atuação;
VII - não se afastar, preliminarmente ao ato de aposentadoria ou

durante a tramitação de procedimento disciplinar para apuração de
falta funcional em que seja parte, com autos em seu poder ou em falta
com tarefa que lhe tenha sido previamente atribuída;

VIII - aperfeiçoar-se funcional e intelectualmente;
IX - participar efetivamente de promoções e eventos técnicos e

culturais patrocinados pela instituição;
Art. 28 - Além das proibições legais decorrentes do exercício de

cargo público, ao Procurador do Estado é vedado especialmente:
- exercer a advocacia fora de suas atribuições institucionais;
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II - aceitar cargo ou exercer função pública ou mandato não

legalmente autorizados;
III - empregar, em qualquer expediente oficial, expressão ou termo

desrespeitosos;
IV - valer-se do cargo para obter vantagens indevidas para si ou

terceiros;
V - manifestar-se, por qualquer meio de divulgação, sobre assunto

pertinente às suas funções, salvo quando autorizado pelo Advogado-
Geral do Estado;

VI - praticar ato que macule a imagem da Advocacia-Geral do
Estado ou represente deslealdade para com as diretrizes da
instituição.

Subseção II
Dos Impedimentos

Art. 29 - E defeso ao Procurador do Estado exercer as suas funções
em processo ou procedimento:

- se for parte ou, de qualquer forma, interessado;
II - se houver atuado como advogado da parte;
III - se houver interesse de seu cônjuge, parente consangüíneo ou

afim, em linha reta, ou na colateral, até o 3° grau;
IV - se houver postulado, antes de ingressar na carreira, como

advogado de qualquer das pessoas de que trata o inciso III.
Art. 30 - O Procurador do Estado não poderá votar sobre

organização de lista para promoção nem participar de comissão ou de
banca de concurso ou intervir no seu julgamento quando ocorrer
hipótese prevista em inciso do art. 29.

Seção VI
Disposição Transitória

Art. 31 - Fica assegurado ao ocupante de cargo de provimento
efetivo da carreira da Advocacia Pública do Estado nomeado até a
data de 30 de dezembro de 2003 o exercício da advocacia fora de
suas atribuições institucionais, não se lhe aplicando as vedações de
que trata o art. 60.

Capítulo III
Da Carreira de Advogado Autárquico

Seção 1
Disposições Gerais
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Art. 32 - São atribuições do cargo de Advogado Autárquico, a

serem exercidas no âmbito da administração pública autárquica e
fundacional do Estado:

- representar, judicial e extrajudicialmente, as entidades da
administração pública autárquica e fundacional do Poder Executivo,
sob a coordenação e mediante delegação de poderes do Advogado-
Geral do Estado;

II - emitir parecer em processo administrativo e responder a consulta
sobre matéria de sua competência;

III - participar de comissão e grupo de trabalho;
IV - sugerir declaração de nulidade ou revogação de ato

administrativo;
V - preparar minuta de informações a serem prestadas ao Poder

Judiciário, em mandado de segurança impetrado contra ato de
autoridade da administração pública autárquica e fundacional do
Poder Executivo ou em qualquer ação constitucional;

VI - desempenhar outras atribuições expressamente cometidas por
lei ou pelo Advogado-Geral do Estado.

Art. 33 - Os cargos de Advogado Autárquico são lotados no Quadro
de Pessoal da Advocacia-Geral do Estado, com exercício nas
procuradorias das autarquias e fundações públicas.

§ 1° - O local de exercício dos cargos a que se refere o 'caput" será
definido em ato do Advogado-Geral do Estado.

§ 2° - E vedada a mudança de lotação de cargos de provimento
efetivo da carreira de Advogado Autárquico, bem como a transferência
de seus ocupantes para os demais órgãos e entidades da
administração pública estadual.

Art. 34 - Os ocupantes de cargo de Advogado Autárquico cumprirão
jornada de trinta horas semanais.

Art. 35 - Não haverá novos ingressos para a carreira de Advogado
Autárquico, e os cargos de provimento efetivo dela integrantes serão
extintos com a vacância.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira de Advogado Autárquico

Art. 36 - O desenvolvimento do Advogado Autárquico na carreira
dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 37 - A progressão consiste na passagem do servidor para grau
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imediatamente superior no mesmo nível da carreira e será
concedida ao servidor que tiver permanecido em efetivo exercício no
grau inferior pelo prazo mínimo de dois anos e tiver obtido resultado
satisfatório em duas avaliações periódicas de desempenho individual.

Art. 38 - A promoção consiste na passagem do servidor para nível
imediatamente superior na mesma carreira a que pertencer,
condicionada à permanência em efetivo exercício no nível inferior pelo
prazo mínimo de cinco anos e à obtenção de resultado satisfatório em
cinco avaliações periódicas de desempenho individual.

Parágrafo único - O posicionamento do servidor no nível para o qual
foi promovido dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja
superior ao percebido por ele no momento da promoção.

Art. 39 - A promoção do Advogado Autárquico fica condicionada ao
preenchimento dos seguintes requisitos:

- participação e aprovação em atividades de formação e
aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e financeira
para implementação de tais atividades;

li - obtenção de resultado satisfatório em cinco avaliações periódicas
de desempenho individual, nos termos da legislação em vigor;

III - permanência em efetivo exercício no nível inferior pelo prazo
mínimo de cinco anos;

IV - comprovação da escolaridade mínima exigida para o nível ao
qual pretende ser promovido.

Art. 40 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade
adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou
supressão do interstício necessário, bem como do quantitativo de
avaliações periódicas de desempenho satisfatórias para fins de
progressão ou promoção na hipótese de formação diversa ou superior
àquela exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado,
relacionada com a natureza e complexidade da respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do
disposto neste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo
vedado seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer
vantagem pecuniária, salvo para concessão do Adicional de
Desempenho - ADE.

Art. 41 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que,
no período aquisitivo:
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- sofrer punição disciplinar em que tenha sido:
a) aplicada pena de suspensão;
b) exonerado ou destituído, por penalidade, de cargo de provimento

em comissão ou função gratificada;
II - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os

casos previstos como de efetivo exercício no Estatuto do Servidor
Público Estadual e na legislação específica.

Parágrafo único - Nas hipóteses previstas no inciso II deste artigo, o
afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para fins de
promoção e progressão, contando-se, para tais fins, o período anterior
ao afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva
avaliação periódica de desempenho individual.

Art. 42 - A avaliação periódica de desempenho individual para fins
de promoção e progressão será realizada nos termos da legislação
em vigor e de seu regulamento.

Capítulo IV
Disposições Finais

Art. 43 - O quantitativo de cargos das carreiras do Grupo de
Atividades Jurídicas do Estado é resultante da criação e da
transformação de cargos de provimento efetivo determinadas nesta
lei.

Art. 44 - Ficam criados noventa cargos de provimento efetivo de
Procurador do Estado da carreira da Advocacia Pública do Estado.

Art. 45 - Ficam os cargos públicos de provimento efetivo de
Procurador do Estado de P Classe, Procurador do Estado de 2
Classe e Procurador do Estado de Classe Especial transformados,
respectivamente, nos cargos públicos de provimento efetivo de
Procurador do Estado 1, Procurador do Estado II e Procurador do
Estado III, na forma da correlação estabelecida no Anexo II.

Art. 46 - Os cargos não extintos de provimento efetivo de Advogado
constantes no anexo a que se refere o art. 10 da Lei n° 14.690, de 30
de julho de 2003, ficam transformados em cargos de provimento
efetivo de Advogado Autárquico, na forma da correlação estabelecida
no Anexo II.

Art. 47 - Os cargos transformados em cargos de provimento efetivo
das carreiras de que trata esta lei são os constantes no Anexo 1, e o
quantitativo de cargos que não esteja relacionado nesta lei é
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considerado extinto.

Art. 48 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal da Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais - JUCEMG - três cargos de provimento
efetivo de Procurador, nos termos do inciso XIII do art. 90 da
Constituição do Estado.

Art. 49 - Os cargos de provimento efetivo transformados e extintos
em decorrência desta lei deverão ser relacionados em decreto.

Art. 50 - A Advocacia-Geral do Estado manterá estágio profissional
remunerado para acadêmicos de Direito, selecionados mediante
processo seletivo simplificado, na forma que dispuser resolução do
Advogado-Geral do Estado.

Art. 51 - As tabelas de vencimento básico das carreiras de que trata
esta lei serão estabelecidas e aprovadas em lei, atendidas as
diretrizes definidas pela Lei de Política Remuneratória e observada a
estrutura prevista no Anexo 1.

Parágrafo único - Os vencimentos básicos dos cargos das carreiras
de que trata esta lei serão estabelecidos em tabelas que conterão
valores diferenciados para as cargas horárias definidas nos ads. 50 e
34 desta lei.

Art. 52 - Os servidores públicos que, na data de publicação desta lei,
ocuparem os cargos de provimento efetivo de que tratam os ads. 45 e
46 serão enquadrados na estrutura estabelecida no Anexo 1, conforme
a tabela de correlação constante no Anexo II.

Parágrafo único - O enquadramento de que trata o "caput" deste
artigo não interferirá no direito a que se refere o art. 115 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.
Art. 53 - As regras de posicionamento decorrentes do

enquadramento a que se refere o art. 52 serão estabelecidas em
decreto, após a publicação da lei de que trata o art. 51, e deverão
abarcar critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo
servidor na data de publicação do decreto a que se refere o "caput"
deste artigo;

II - o tempo de serviço público estadual no cargo de provimento
efetivo transformado no c trgo integrante das carreiras de que trata
esta lei;

111 - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido
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pelo servidor na data de publicação do decreto a que se refere o
"caput" deste artigo;

Parágrafo único - As regras de posicionamento não poderão
acarretar em redução da remuneração percebida pelo servidor na data
de publicação do decreto a que se refere o "caput" deste artigo.

Art. 54 - Os atos de posicionamento dos servidores públicos efetivos
decorrentes do enquadramento de que trata o art. 52 somente
ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer e aprovar a tabela
de vencimento básico desta carreira, bem como do decreto a que se
refere o ad. 54.

§ 1° - Os atos a que se refere o "caput" deste artigo somente
produzirão efeitos após sua publicação.
§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de

posicionamento a que se refere o "caput" deste artigo, será mantido o
valor do vencimento básico e das vantagens percebidas pelos
servidores na data de publicação do decreto a que se refere o art. 53.

§ 30 - Os atos a que se refere o "caput" deste artigo serão
formalizados por meio de resolução conjunta do Advogado-Geral do
Estado e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 55 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura das
carreiras de que trata esta lei, na forma da correlação constante no
Anexo II, apenas para fins de percepção do vencimento básico
correspondente ao nível e ao grau em que for posicionado,
observadas as regras de posicionamento estabelecidas para os
servidores das carreiras de que trata esta lei, levando-se em
consideração, para tal fim, o cargo ou função em que se deu a
aposentadoria.

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se, no
que couber, aos pensionistas.

Art. 56 - O cargo de provimento em comissão de recrutamento
limitado lotado em Procuradoria de autarquia ou fundação pública
poderá ser ocupado por Procurador do Estado, indicado pelo
Advogado-Geral do Estado, mediante nomeação do Governador do
Estado.

Art. 57 - A contagem do prazo para fins de progressão ou promoção
do detentor de cargo de advogado transformado em cargo de
Advogado Autárquico, nos termos do art. 46, terá início após a
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conclusão do estágio probatório, após o qual, o servidor aprovado
será posicionado no segundo grau do nível da respectiva carreira.

Art. 58 - Ficam revogados os arts. 9 0 , 10 e 57 a 69 da Lei
Complementar n° 30, de 11 de agosto de 1993, e os arts. 12 a 14 da
Lei Complementar n°35, de 30 de dezembro de 1994.

Art. 59 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo 1

(a que se reterem os arts. 1°, 50, 51 e 52 da Lei Complementar n° de
de de 2004)

1.1 - Estrutura da Carreira da Advocacia Pública do Estado
Carga horária: 40 horas por semana
* - Os Quadros do Anexo 1 foram publicados na edição do "Diário do

Legislativo" de 7.7.2004,
1.2 - Estrutura da Carreira de Advogado Autárquico
Carga horária: 30 horas por semana

Anexo II
(a que se referem os arts. 47, 49, 52 e 55 da Lei Complementar n°, de

de de 2004)
11.1 - Tabela de Correlação - Carreira da Advocacia Pública do

Estado
* - O Quadro do Anexo II foi publicado na edição do "Diário de

Legislativo" de 7.7.2004.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 55/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto em exame altera a

Lei Complementar n° 64, de 25/3/2002, que institui o Regime Próprio
de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do Estado
de Minas Gerais e dá outras providências.

Aprovada em primeiro turno na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, retorna a matéria a esta
Comissão para receber parecer de 20 turno, cabendo-nos ainda
elaborar a redação do vencido, que segue anexa e integra este
parecer.

Fundamentação
0 projeto de lei em epígrafe altera a Lei Complementar n° 64, de
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25/3/2002, que instituiu o regime próprio de previdência e
assistência social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais.

Conforme se manifestou anteriormente esta Comissão, o objetivo
principal do projeto é alterar o art. 28 da Lei Complementar n° 64, com
a redação dada pela Lei Complementar n° 77 de 13/1/2004, que
estabelece as alíquotas de contribuição tanto dos servidores ativos,
inativos e pensionistas quanto as de responsabilidade do Estado,
denominadas como contribuições patronais. O § 1° do art. 28
determina que a alíquota de contribuição patronal será equivalente ao
dobro da alíquota de contribuição dos servidores, que é de 11%.
Assim sendo, a contribuição patronal do Estado relativa a todos os
servidores do Estado é de 22% da remuneração de contribuição. A
proposição em análise propõe reduzir para 11% a alíquota patronal
relativa aos servidores cujo ingresso na administração pública
estadual tenha ocorrido até 31/12/2001. A adequação da alíquota
patronal faz-se necessária para atender aos limites de despesa com
pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei
Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000.

Outra alteração presente no projeto em epígrafe disciplina a questão
da incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração pelo
exercício de cargos em comissão ou função de confiança ou ainda em
decorrência de local de trabalho, visando proporcionar ao servidor do
Estado a mesma opção dada ao servidor da União.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto significará uma
diminuição de recursos para a Previdência. No entanto, a grave
situação financeira por que passa o Estado justifica a redução da
alíquota patronal. No que tange à redução da contribuição
previdenciária para os servidores ocupantes de cargos em comissão
ou função de confiança que assim optarem, a perda financeira da
Previdência será compensada com a redução do benefício a ser pago
a estes servidores em razão da aposentadoria. O servidor tem seus
proventos de aposentadoria calculados pela média aritmética simples
das maiores remunerações utilizadas como base para as suas
contribuições.

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

Complementar n° 55/2004 no 2 0 turno, na forma do vencido no 1°
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turno.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Jô

Moraes - José Henrique.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 55/2004
Altera a Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, que

institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos
servidores públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

Art. 1° - O § 1° do art. 28 da Lei Complementar n° 64, de 25 de
março de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 28 - ...............
§ 1° - A alíquota de contribuição patronal será equivalente:

- à alíquota de contribuição prevista no 'caput' deste artigo, em
relação aos segurados de que tratam os incisos 1, II e III do art. 3°
desta lei, cujo ingresso na administração pública estadual tenha
ocorrido até 31 de dezembro de 2001;

II - ao dobro da alíquota de contribuição prevista no 'caput' deste
artigo, em relação aos segurados de que tratam os incisos 1, II, III e IV
do art. 30 desta lei, cujo ingresso na administração pública estadual
tenha ocorrido após 31 de dezembro de 2001, observado o disposto
no art. 37 desta lei;

III - ao dobro da alíquota de contribuição prevista no "caput" deste
artigo, em relação ao segurado de que trata o inciso V do art. 3 0 desta
lei.".

Art. 20 - O art. 26 da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de
2002, fica acrescido dos seguintes parágrafos:

"Art. 26 - ....................
§ 50 - Mediante opção formal do servidor ocupante de cargo de

provimento efetivo as parcelas remuneratórias percebidas em
decorrência de local de trabalho, do exercício de cargo de provimento
em comissão ou de função de confiança poderão compor a
remuneração de contribuição a que se refere este artigo e, nesse
caso, serão incluídas para efeito de cálculo do benefício a ser
concedido com fundamento no § 1° do art. 40 da Constituição da
República e no art. 2 0 da Emenda à Constituição n° 41, de 19 de
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dezembro de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação
estabelecida no § 20 do art. 40 da Constituição da República.

§ 6° - A opção de que trata o § 5 0 não se aplica ao servidor que já
incorporou ou irá incorporar parcela remuneratória, ainda que de
forma proporcional, decorrente do exercício de cargo de provimento
em comissão ou de função gratificada, nos termos da lei, o qual,
nesse caso, contribuirá com base nessas parcelas.

§ 70 - Caso não seja automaticamente descontada da remuneração
do servidor de que trata o § 60 a contribuição previdenciária com base
nas parcelas mencionadas naquele parágrafo, o servidor deverá
informar o fato à respectiva unidade de pessoal.

§ 8° - Só fará jus à incorporação aos proventos de parcela
remuneratória decorrente do exercício de cargo de provimento em
comissão ou de função de confiança, ainda que já tenha incorporado
na atividade, o servidor que além de cumprir os requisitos previstos
em lei para essa incorporação, contribuir sobre tais parcelas pelos
períodos de percepção de gratificação previstos no art. 70 desta lei.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Fica revogado o § 20 do art. 30 da Lei Complementar n° 64,

de 25 de março de 2002.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 679/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela
visa a obrigar as distribuidoras de combustíveis a instalar lacres
eletrônicos de segurança nos tanques dos postos que comercializam
os seu produtos e dá outras providências.

A proposição foi aprovada em Plenário, no 1 0 turno, na forma do
Substitutivo n° 2.

Retorna a matéria a esta Comissão para atender ao que dispõe o
art. 189 do Regimento Interno.

A redação do vencido é parte deste parecer.
Fundamentação

o projeto de lei em análise tem como objetivo evitar a adulteração
de combustíveis, obrigando os postos que revendem esses produtos a
instalar lacres eletrônicos, impedindo, assim, que terceiros possam ter
acesso aos tanques e procedam a fraudes.
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No Estado do Rio de Janeiro a matéria foi regulamentada de
forma análoga ao que se pretende em nosso Estado. Questionada a
sua constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal julgou
improcedente a ação, confirmando a lei em questão, o que já é uma
vitória do consumidor.

A adulteração de combustíveis foi e continua sendo notícia em
nossos jornais, até mesmo nas páginas fúnebres, bastando recordar o
assassinato do competentíssimo Promotor de Justiça Francisco Lins
do Rego, que, além de lutar pela legalidade e por justiça, trabalhava
incansavelmente para que o vulnerável consumidor não fosse lesado
no dia-a-dia.

Iniciativas foram tomadas para tentar coibir tais irregularidades, sem
êxito aparente. A vigilância permanente desse setor evitaria danos
ainda maiores aos consumidores. A iniciativa que ora se apresenta
significa mais um instrumento de proteção ao cidadão nesse mercado
inescrupuloso e que não tem compromisso com a lei.

A proposta, ainda, acaba por proteger a empresa distribuidora de
possível fraude no posto. Trata-se, pois, de uma garantia tanto para a
empresa quanto para o consumidor, já que restringe o acesso à
abertura dos tanques onde o produto está armazenado..

Por outro lado, com vistas a aplicar as regras de técnica legislativa,
tornando a matéria mais inteligível, tanto para o aplicador da norma
quanto para o consumidor, apresentamos o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 2 0 turno, do

Projeto de Lei n° 679/2003 na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no
1° turno.

SUBSTITUTIVO N° 1
Torna obrigatória a colocação de lacres nos tanques e

equipamentos para distribuição de combustíveis e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O tanque de armazenamento de combustível destinado ao

comércio varejista deverá conter dispositivo eletrônico de lacre que
garanta:

- controle eletrônico de abertura e fechamento do tanque;
11 - registro eletrônico do volume de combustível que deu entrada no
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tanque;

III - registro eletrônico da origem do combustível.
§ 1° - Ao proprietário do tanque de combustível cabe a

responsabilidade pela instalação do dispositivo previsto neste artigo.
§ 2° - Caso o proprietário do tanque de combustível seja o

distribuidor ao qual está vinculado formalmente o revendedor, aquele
providenciará a instalação sem ônus para o revendedor.

§ 31 - Havendo dúvida acerca da propriedade do tanque, a
responsabilidade pela instalação do lacre recairá sobre o posto de
revenda que detém a sua posse.

Art. 20 - Fica sob controle e responsabilidade das distribuidoras a
programação de abertura e fechamento dos tanques de
armazenamento dos combustíveis por elas fornecidos, ficando
asseguradas:

- aos postos revendedores a solicitação de programação de
abertura dos tanques para manutenção ou outra razão justificada, com
a devida fiscalização, por parte da distribuidora, quanto ao volume e à
qualidade do combustível armazenado no momento da abertura e do
fechamento;

II - a retirada imediata do lacre eletrônico no caso de substituição por
outra distribuidora contratada pelo posto revendedor, nos termos das
disposições do contrato de fornecimento e da legislação aplicável.

Art. 30 - O responsável pela fiscalização do produto, representando a
Agência Nacional do Petróleo - ANP -, o órgão de defesa do
consumidor ou o órgão de fiscalização tributária, terá acesso ao
sistema de lacre eletrônico a qualquer tempo.

Art. 40 - O lacre eletrônico deverá atender às prescrições:
- da Agência Nacional do Petróleo - ANP -;

II - do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial - INMETFIO -;

III - do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 50 - Fica assegurado à empresa distribuidora do produto o

acesso permanente ao posto de venda de combustível, para
fiscalização ou manutenção periódica dos lacres.

Art. 60 - Deverá ser afixada nos postos de abastecimento, de forma
clara e ostensiva, placa informativa da existência de lacre eletrônico
de segurança nos tanques de armazenamento do estabelecimento.

rs
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Art. 70 - A Secretaria de Estado da Fazénda instalará dispositivo

de segurança, de forma a garantir a inviolabilidade dos dados de
registro de saída de combustíveis, para utilização como instrumento
de controle fiscal, nos seguintes casos:

- nos postos, dispositivo utilizado para medir a quantidade de
combustível vendido nas bombas;

II - nas distribuidoras e usinas de álcool, dispositivo de medição de
vazão dos tanques de fornecimento de combustível.

Art. 8 0 - Os lacres eletrônicos deverão ser instalados de forma a
garantir a colocação de lacre manual pelo órgão de fiscalização do
produto e pelo órgão de fiscalização tributária.

Art. 90 - o não-cumprimento do disposto nesta lei sujeita os
responsáveis pela infração às sanções previstas nos arts. 56 a 59 da
Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, e em legislação
complementar.

Art. 10 - A violação do dispositivo de segurança previsto nesta lei ou
a adulteração do combustível ou do registro de saída do produto
implicará na suspensão da atividade da empresa revendedora no
varejo, sem prejuízo das medidas de ordem penal, cível e
administrativa cabíveis.

Art. 11 - O combustível fora de especificação que tenha sido
apreendido pela fiscalização poderá ser doado para a Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais.

Art. 12 - Os responsáveis legais pela instalação dos sistemas de
segurança e controle da qualidade e do volume dos combustíveis
comercializados têm o prazo de cento e vinte dias, contados da data
de regulamentação desta lei, para a instalação destes.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Vanessa Lucas, Presidente - Alberto Bejani, relator - Leonardo

Moreira.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 679/2003

Torna obrigatória a colocação de lacres nos tanques e
equipamentos para distribuição de combustíveis e dá outras
providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Ficam as distribuidoras de combustíveis obrigadas a instalar

nos tanques de armazenamento dos postos de revenda varejista que
exibam as suas marcas, sem quaisquer despesas para estes, lacres
eletrônicos que controlem a abertura e o fechamento dos tanques.

Parágrafo único - O posto que não estiver vinculado formalmente a
um distribuidor ou uma marca fica responsável pela instalação do
lacre, de forma a garantir o monitoramento eletrônico do volume e da
origem do combustível em cada um dos tanques de armazenamento.

Art. 20 - Fica sob controle e responsabilidade das distribuidoras a
programação de abertura e fechamento dos tanques de
armazenamento dos combustíveis por ela fornecidos, ficando
assegurados:

- aos postos revendedores a solicitação de programação de
abertura dos tanques para manutenção ou outra razão justificada, com
a devida fiscalização por parte da distribuidora quanto ao volume e à
qualidade do combustível armazenado no momento da abertura e do
fechamento;

II - a retirada imediata do lacre eletrônico no caso de substituição por
outra distribuidora contratada pelo posto revendedor, nos termos das
disposições do contrato de fornecimento e da legislação aplicável;

III - o acesso aos fiscais da Agência Nacional de Petróleo - ANP -,
dos PROCONs, da Receita Estadual e de outros órgãos de
fiscalização, que poderão solicitá-lo a qualquer momento.

Art. 30 - O lacre eletrônico deverá atender a todas as exigências do
Código de Defesa do Consumidor e dos órgãos encarregados de
fiscalizar e controlar a distribuição e o comércio de combustível e
deverão possuir certificado de conformidade emitido por organismo de
certificação credenciado pelo INMETRO, atendendo às normas NBR
9518/86, para equipamentos elétricos para atmosfera explosiva, e
NBR 8447, para equipamentos elétricos para atmosfera explosiva e
segurança intrínseca - proteção '1".

Art. 40 - Fica assegurado às distribuidoras o acesso permanente aos
postos de venda de combustíveis, para fiscalização ou manutenção
periódica dos lacres, a ser realizado por ela ou por terceiros
especialmente credenciados.

Art. 5° - Deverá ser afixada nos postos de abastecimento, de forma
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clara e ostensiva, para conhecimento dos consumidores, placa
informativa da existência de lacres eletrônicos de segurança nos
tanques de armazenamento do estabelecimento.

Art. 60 - A Secretaria de Estado da Fazenda instalará dispositivo de
segurança de forma a garantir a inviolabilidade dos dados de registro
de saída de combustíveis para utilização como instrumento de
controle fiscal, nos seguintes casos:

- dispositivos utilizados pelos postos para medir a quantidade de
combustível vendido nas bombas;

II - dispositivo de medição de vazão dos tanques de fornecimento de
combustível das distribuidoras e usinas de álcool;

III - equipamento de uso regular de consumidores finais, adquirentes
de produto a granel, para uso em atividade industrial ou consumo de
veículos próprios.

Parágrafo único - No caso previsto no inciso III, a entidade deverá
escriturar as saídas e entradas de combustíveis em mapa
especialmente criado para esse fim, onde constarão especificamente
as entradas de produtos a cada mês, o número de veículos próprios,
com o número do RENAVAM de cada unidade motora, e seu
consumo.

Art. 70 - Os responsáveis legais pela instalação dos sistemas de
segurança e controle da qualidade e do volume dos combustíveis
comercializados têm o prazo de cento e vinte dias, contados da data
de publicação desta lei, para a instalação destes.

Art. 8 0 - Os lacres eletrônicos deverão ser instalados de forma a
garantir a colocação de lacres manuais pelos fiscais dos órgãos
públicos interessados, de modo que a abertura e o fechamento dos
tanques de armazenamento, mesmo pelo lacre eletrônico, não
possam ser realizados.

Art. 90 - O não-cumprimento do disposto nesta lei sujeita os
responsáveis pela infração às sanções administrativas previstas nos
arts. 56 a 59 da Lei Federal n° 8078, de 11 de setembro de 1990, e
em legislação complementar.

Art. 10 - A violação dos dispositivos de segurança previstos nesta lei
ou a adulteração de combustível ou dos seus registros de saída
implicará a cassação do alvará de funcionamento da empresa, sem
prejuízo das medidas de ordem penal, cível e administrativa cabíveis.
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Art. 11 - O Poder Executivo adotará as providências necessárias
para a regulamentação desta lei e para o exercício das ações de
fiscalização e outras relacionadas ao fiel cumprimento do disposto
nesta lei.

Art. 12- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13- Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 929/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o Projeto de Lei n°
929/2003 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Presidente Olegário o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, na forma original, retornando
agora a esta Comissão a fim de que seja elaborado parecer para o 20
turno, nos termos dos arts. 189 e 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O terreno objeto da proposição tem área de 10.000,00m2 e está

situado no Município de Presidente Olegário, que o doou ao Estado
em 1990, para que ali fosse construído um grupo escolar. Cumprida a
destinação prevista, a escola foi instalada e, posteriormente, com a
municipalização do ensino, o respectivo imóvel foi cedido ao ente
municipal por meio de contrato de cessão de uso.

O projeto de lei ora analisado vem prover a necessária autorização
legislativa para que o Estado possa movimentar os valores que
compõem o ativo permanente do Tesouro por meio de doação. Tal
autorização tem como fundamento o art. 18 da Constituição do
Estado, o art. 17, 1, da Lei Federal n°8.666, de 1993, que regulamenta
o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitação
e contratos da administração pública, e o § 20 do art. 105 da Lei
Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Reitera-se, portanto, o entendimento anterior desta Comissão, isto é,
que o projeto não encontra impedimento de natureza financeira e
orçamentária, pois não representa despesas nem incremento da
receita para a contabilidade do Estado.

Acrescente-se que a autorização para o negócio jurídico em exame
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resultará em benefícios para a comunidade, uma vez que a
manutenção e os serviços de melhoria na Escola Municipal Professora
Carmem Celina Nogueira de Castilho, instalada no imóvel, só poderão
ser implementados com a sua transferência ao domínio do município.

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

929/2003 no 20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Jô Moraes, relatora - Antônio Carlos

Andrada - José Henrique.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.334/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.334/2003
"reestrutura as carreiras de Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental e de Especialista de Controle Interno no
âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais".

A matéria recebeu parecer favorável das Comissões por que passou
no 1° turno, tendo sido aprovada na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com as
Emendas nos 1 a 6, da Comissão de Administração Pública.

Retorna agora o projeto a esta Comissão para análise no 2 0 turno e
para que seja elaborada a redação do vencido, que segue anexa e é
parte deste parecer.

Fundamentação
De acordo com a ementa da proposição, objetiva-se reestruturar as

carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental e de Especialista de Controle Interno no âmbito do
Poder Executivo do Estado. Consoante o art. 50 do projeto, as
carreiras em questão integram o Grupo de Atividades de Gestão,
Planejamento, Tesouraria, Auditoria e de Atividades Político-
Institucionais.

De acordo com o pronunciamento da Comissão de Administração
Pública, no seu parecer para o 1° tumo, "tecnicamente, o projeto é
bem elaborado. Uma vez que institui o plano de carreiras do Grupo de
Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação, contribui para o
atendimento de uma reivindicação legítima dos servidores que
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abrange".

A proposta contribui, decididamente, para o aumento da eficiência
do corpo administrativo do Executivo Estadual, na medida em que
veicula normas que atestam o desempenho do servidor, premiando
aqueles que cumprem adequadamente as suas funções.

As deficiências que o projeto apresentava já foram devidamente
sanadas no 1° turno, razão pela qual manifestamos nossa
concordância com o texto do vencido.

No entanto, é necessária a apresentação da Emenda n° 1, para
introduzir, no art. 31, a consulta pública ao texto do decreto que
estabelecerá as regras para o reposicionamento dos servidores nas
carreiras instituídas por esta lei.

Uma pequena correção merece ser feita no art. 35, dispositivo que é
fruto da Emenda n° 6. A regra em questão se aplica, na verdade, ao
Auditor Interno e, não, ao Especialista.

Conclusão
Em face da argumentação aduzida, opinamos pela aprovação do

Projeto de Lei n° 1.334/2003 na forma do vencido no 1° turno, com as
Emendas n

o
s 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao art. 31 o seguinte § 2°, transformando-se o seu

parágrafo único em § 1°:
"Art. 31 - ...................
§ 2° - O texto do decreto que estabelecer as regras de

posicionamento ficará disponível, para consulta pública, na página da
SEPLAG na Internet, durante, pelo menos, os quinze dias anteriores à
data de sua publicação, após notícia prévia no órgão oficial de
imprensa do Estado.".

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 35 a seguinte redação:
"Art. 35 - Todas as atribuições cometidas à carreira de Auditor

Interno que demandarem conhecimento técnico-contábil serão
desempenhadas, exclusivamente, por servidor público legalmente
habilitado para o exercício da contabilidade.".

Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Jô

Moraes - Leonardo Quintão.
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Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N° 1.334/2003
Institui as carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental e de Auditor Interno no âmbito do Poder Executivo do
Estado de Minas Gerais.

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

Das Disposições Gerais
Art. 1° - A carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental fica reestruturada na forma desta lei, ficando instituída
a carreira de Auditor Interno, ambas as carreiras pertencentes ao
Grupo de Atividades de Gestão, de Planejamento, de Tesouraria, de
Auditoria e de Atividades Político-Institucionais do Poder Executivo.

§ 1° - A estrutura das carreiras de que trata esta lei e o número de
cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo 1.

§ 2° - Integram o Grupo de Atividades a que se refere o "caput" os
órgãos e a entidade a seguir enumerados:

- Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;
II - Secretaria de Estado da Fazenda;
III - Auditoria-Geral do Estado;
IV - Secretaria de Estado de Governo;
V - Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas

Gerais em Brasília;
VI - Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas

Gerais no Rio de Janeiro;
VII - Advocacia-Geral do Estado;
VIII - Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.
Art. 2 0 - A carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental possui as seguintes atribuições gerais:
- formulação, avaliação e supervisão de políticas públicas;

II - exercício de atividades relacionadas às áreas de planejamento e
avaliação, administração financeira e orçamentária, contabilidade,
modernização da gestão, racionalização de processos, gestão e
tecnologia da informação, recursos logísticos, recursos materiais,
recursos humanos e administração patrimonial.

§ 1° - Decreto definirá as atribuições especificas da carreira de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.
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§ 20 - As atribuições dos cargos que compõem a carreira de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental possuem
natureza de atividade exclusiva de Estado.

Art. 30 - A carreira de Auditor Interno possui as seguintes atribuições
gerais:

- atividades de auditoria operacional;
II - auditoria de gestão da ação governamental;
III - atividades de correição administrativa;
IV - assessoramento especializado às chefias de direção superior

da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo
na sua área de atuação.

Parágrafo único - Decreto definirá as atribuições específicas da
carreira de Auditor Interno.

Art. 4°— Para os efeitos desta lei considera-se:
- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo

sua área de atuação;
II - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados

segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e
graus, escalonados em função do grau de responsabilidade e das
atribuições da carreira;

III - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação,
remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades definidos
em lei e direitos e deveres de natureza estatutária estabelecidos em
lei complementar;

IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e
de provimento em comissão de órgão ou de entidade;

V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação e mesma natureza, complexidade,
atribuições e responsabilidades;

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira.

Art. 50 - Os cargos de provimento efetivo integrantes da carreira de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental ficam
lotados na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, e o seu
exercício dar-se-á:
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- nas unidades administrativas dos órgãos sistêmicos do Poder

Executivo Estadual:
a) Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;
b) Secretaria de Estado da Fazenda;
c) Secretaria de Estado de Governo;
d) Advocacia-Geral do Estado;
e) Auditoria-Geral do Estado;
II - nas Superintendências de Planejamento, Gestão e Finanças ou

unidades administrativas equivalentes dos órgãos da administração
direta do Poder Executivo Estadual;

III - nos gabinetes de Secretário de Estado, Secretário Adjunto e
Subsecretários dos órgãos da administração direta do Poder
Executivo Estadual.

§ l - A definição do exercício de que trata o "caput" será
estabelecida por ato do Secretário de Estado de Planejamento e
Gestão, podendo tal competência ser delegada.

§ 2° - Poderá haver cessão do servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo da carreira de Especialista em Políticas Públicas
e Gestão Governamental para órgãos, entidades ou unidades
administrativas diversas daquelas a que se referem os incisos 1, II e III
apenas para o exercício de cargo de provimento em comissão ou
função gratificada.

§ 3° - Fica vedada a mudança de lotação de cargos de provimento
efetivo da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental, bem como a transferência de seus ocupantes para os
demais órgãos e entidades da administração pública estadual.

Art. 6 0 - A carreira de Auditor Interno possui natureza sistêmica na
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo
Estadual.

§ 1° - Os cargos de Auditor Interno ficam lotados na Auditoria-Geral
do Estado, e o seu exercício dar-se-á nas unidades do Sistema
Estadual de Auditoria Interna do Poder Executivo Estadual.

§ 2° - A definição do exercício de que trata o 'caput" será
estabelecida por ato do Auditor-Geral do Estado.

§ 30 - Poderá haver cessão do servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo da carreira de Auditor Interno apenas para
exercício de cargo de provimento em comissão ou função gratificada
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de direção superior e assessoramento em qualquer órgão ou
entidade do Poder Executivo Estadual.

§ 40 - Fica vedada a mudança de lotação de cargos de provimento
efetivo da carreira de Auditor Interno, bem como a transferência de
seus ocupantes para os demais órgãos e entidades da administração
pública estadual.

Art. 7 0 - Os ocupantes de cargos de provimento efetivo integrantes
das carreiras de que trata esta lei cumprirão jornada de quarenta
horas semanais.

Art. 8 0 - O ocupante de cargo de provimento efetivo integrante da
carreira de Auditor Interno cumprirá a jornada de trabalho de que trata
o art. 70 em regime de dedicação exclusiva, sendo-lhe vedado o
exercício de qualquer outra atividade remunerada, exceto a de
magistério, desde que não haja prejuízo para o desempenho das
atribuições de seu cargo e seja observada a compatibilidade de
horário.

§ 1° - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo
pertencente à carreira de Auditor Interno não poderá, enquanto no
exercício do cargo, desempenhar funções diversas daquelas
privativas da carreira, salvo para ocupar cargo de provimento em
comissão de direção superior e assessoramento.

§ 20 - A investidura em cargo de provimento em comissão das
unidades administrativas integrantes do Sistema Estadual de Auditoria
Interna, bem como em cargos de direção das Superintendências de
Auditoria Operacional, de Auditoria de Gestão e de Correição
Administrativa, é privativa dos ocupantes do cargo de Auditor Interno
de que trata esta lei.

§ 30 - Até a implementação da carreira de Auditor Interno, fica
mantida a forma de investidura dos cargos de provimento em
comissão a que se refere o § 2°.

Capítulo II
Da Carreira

Seção 1
Do Ingresso

Art. 9° O ingresso na carreira de Especialista em Políticas Públicas
e Gestão Governamental, observadas as condições estabelecidas em
regulamento, dar-se-á em cargo público de provimento efetivo no
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primeiro grau do nível correspondente à formação exigida e
dependerá de aprovação em concurso público de provas ou de provas
e títulos.

§ 1° - O ingresso na carreira de que trata o "caput" dependerá de
comprovação mínima de:

- conclusão do Curso Superior de Administração, habilitação em
Administração Pública, ministrado pela Escola de Governo da
Fundação João Pinheiro, para ingresso no Nível 1;

II - certificado de conclusão em curso de pós-graduação "stricto
sensu", para ingresso no nível III.

Art. 10 - O concurso público, destinado a aferir a qualificação
profissional exigida para ingresso no nível 1 da carreira de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental, será de caráter
eliminatório e classificatório.

§ l - O candidato aprovado no concurso público será matriculado
no Curso Superior de Administração - CSAP -, habilitação em
Administração Pública, até o limite de vagas previsto no edital.

§ 21 - O Poder Executivo concederá ao aluno do CSAP, desde que
não seja servidor público estadual, a requerimento do interessado,
bolsa de estudo mensal, de dedicação exclusiva, no valor
correspondente a um salário mínimo.

§ 30 - A concessão da bolsa de estudo a que se refere o § 2° não
impede que o aluno beneficiário realize estágio extracurricular
remunerado, permitido nos períodos do curso em que não for exigido
estágio curricular.

§ 4 0 - Perderá o direito a perceber a bolsa a que se refere o § 2 0 o
aluno que não concluir o CSAP dentro de oito semestres letivos
consecutivos.

§ 50 - O aluno firmará termo de compromisso, obrigando-se a
ressarcir ao Estado o valor atualizado dos serviços escolares
recebidos e, se for o caso, o valor atualizado da bolsa de estudo
mensal na hipótese de:

- abandonar o curso, a partir do 5 0 semestre, a não ser por motivo
de saúde;

II - ser reprovado por duas vezes em uma mesma disciplina prevista
no currículo do Curso Superior de Administração, habilitação em
Administração Pública;
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III - não tomar posse no cargo de Especialista em Políticas e

Gestão Públicas 1;
IV - não permanecer na carreira pelo período mínimo de dois anos

após o ingresso.
§ 6° - A Fundação João Pinheiro cobrará judicialmente as despesas

decorrentes da aplicação do disposto no § 5° se não houver o
ressarcimento pela via administrativa.

§ 7° - A Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, ouvida a
SEPLAG, baixará, nos termos da legislação que regula a matéria, as
instruções de funcionamento do Curso Superior de Administração,
habilitação em Administração Pública.

Art. 11 - O concurso público, destinado a aferir a qualificação
profissional exigida para ingresso no nível III da carreira de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, será de
caráter eliminatório e classificatório e deverá conter as seguintes
etapas sucessivas, tendo em vista as especificidades e peculiaridades
das atividades:

- provas e títulos;
II - aprovação em curso de formação teórico-prática com carga

horária mínima de 480 horas-aula, ministrado pela Escola de Governo
da Fundação João Pinheiro, observadas as diretrizes estabelecidas
em regulamento.

Art. 12 - O número de vagas para ingressar no nível III da carreira
de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental fica
limitado a no máximo um terço do quantitativo de cargos constantes
no Anexo 1.

Parágrafo único - A nomeação de candidatos aprovados em
concurso público para o nível III somente ocorrerá depois de
promovidos os servidores que já tenham atendido aos requisitos de
promoção para o referido nível.

Art. 13- O ingresso na carreira de Auditor Interno dar-se-á em cargo
público de provimento efetivo no primeiro grau do nível inicial da
carreira e dependerá de aprovação em concurso público de provas ou
de provas e títulos.

Parágrafo único - O ingresso na carreira de que trata o "caput"
dependerá de comprovação mínima de habilitação em nível superior
de escolaridade.
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Art. 14 - O concurso público, destinado a aferir a qualificação

profissional exigida para ingresso na carreira de Auditor Interno, será
de caráter eliminatório e classificatório e deverá conter as seguintes
etapas sucessivas, tendo em vista as especificidades e peculiaridades
das atividades:

- provas ou provas e títulos, com caráter eliminatório e
classificatório e seletiva para as demais etapas;

II - prova de aptidão psicológica e psicotécnica, nos termos de
regulamento;

III - freqüência a curso específico, de caráter eliminatório e
classificatório, em regime de dedicação integral e aprovação na
avaliação final, na forma de regulamento.

Art. 15 - As instruções reguladoras dos concursos públicos de que
tratam os arts. 10, 11, 12 e 14 serão publicadas por meio de edital,
que deverá conter, tendo em vista as especificidades e peculiaridades
das atividades do cargo, no mínimo:

- o número de vagas existentes;
II - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos

programas;
III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;
IV - os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso;
V - caráter eliminatório e classificatório de cada etapa do concurso;
VI - os requisitos para a inscrição com exigência mínima de

comprovação:
a) de que o candidato esteja no gozo dos direitos políticos;
b) de quitação com as obrigações militares;
c) de habilitação específica obtida em curso de nível médio, na

hipótese de concurso público para o nível 1 da carreira de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental;

VII - escolaridade mínima exigida para o ingresso nas carreiras;
VIII - experiência profissional mínima de 5 anos em atividade que

exija escolaridade de nível superior, na hipótese de concurso público
para o nível III da carreira de Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental.

Parágrafo único - O edital do concurso público para ingresso no
nível III da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental poderá estabelecer as áreas de conhecimento dos
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títulos exigidos.

Art. 16 - Concluído o concurso público e homologados os
resultados, a nomeação dos candidatos habilitados obedecerá à
ordem de classificação e ao prazo de validade do concurso.

§ 10 - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data
de sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 2° - São exigências para a posse em cargo de provimento efetivo
das carreiras de que trata esta lei:

- comprovação dos requisitos constantes dos incisos VI e VII do
art.15;
• II - comprovação de idoneidade e conduta ilibada, nos termos de
regulamento;

III - realização de exame médico para avaliação de aptidão física e
mental para o cargo, nos termos da legislação vigente;

IV - não ter sido reprovado por duas vezes em uma mesma
disciplina prevista no currículo do Curso Superior de Administração,
habilitação em Administração Pública, na hipótese de posse no nível 1
de cargo de provimento efetivo integrante da carreira de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental;

V - comprovação do requisito constante do inciso VII] do art.15, na
hipótese de posse no nível III de cargo de provimento efetivo
integrante da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 17 - O desenvolvimento do servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo das carreiras de que trata esta lei dar-se-á
mediante progressão ou promoção.

Art. 16— Progressão é a passagem do servidor público ocupante de
cargo de provimento efetivo para grau imediatamente superior no
mesmo nível da carreira a que pertencer, condicionada à permanência
do servidor no grau inferior pelo prazo mínimo de dois anos de efetivo
exercício, bem como a duas avaliações periódicas de desempenho
individual satisfatórias.

Art. 19 - Promoção é a passagem do servidor público ocupante de
cargo de provimento efetivo para nível imediatamente superior na
mesma carreira a que pertencer, condicionada à permanência do



470
servidor no nível inferior pelo prazo mínimo de cinco anos de
efetivo exercício, bem como a cinco avaliações periódicas de
desempenho individual satisfatórias.

Parágrafo único - O posicionamento do servidor no nível a que fizer
jus em decorrência da promoção de que trata este artigo dar-se-á no
primeiro grau subseqüente ao valor do vencimento básico percebido
pelo servidor no momento da promoção.

Art. 20— A contagem do prazo para fins de progressão ou promoção
terá início após conclusão e comprovação de aptidão no estágio
probatório, findo o qual, o servidor será posicionado no segundo grau
do nível inicial da respectiva carreira ou do nível no qual o servidor
tenha ingressado.

Art. 21 - A promoção na carreira de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental fica condicionada ao
preenchimento dos seguintes requisitos:

- participação e aprovação em atividades de formação e
aperfeiçoamento, ministradas pela Escola de Governo da Fundação
João Pinheiro, com carga horária mínima de 240 horas-aula, na forma
de regulamento, se houver disponibilidade orçamentária e financeira
para implementação de tais atividades;

II - cinco avaliações periódicas de desempenho individual
satisfatórias, nos termos de regulamento;

III - permanência do servidor no nível inferior pelo prazo mínimo de
cinco anos de efetivo exercício;

IV - comprovação de:
a) certificado de conclusão em curso de pós-graduação "lato sensu"

ou diploma de conclusão em outra graduação, nas áreas definidas na
forma de regulamento, para promoção ao nível II;

b) certificado de conclusão em curso de pós-graduação "stricto
sensu", nas áreas definidas na forma de regulamento, para promoção
ao nível III;

c) certificado de conclusão em curso de pós-graduação "stricto
sensu", nas áreas definidas na forma de regulamento, para promoção
ao nível IV.

§ 1° - Para fins de promoção ao nível III da carreira de que trata
este artigo, equivalem ao certificado de conclusão em curso de pós-
graduação "stricto sensu", diploma de conclusão em outra graduação
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acumulado com dois certificados de conclusão em curso de pós-
graduação "lato sensu", nas áreas definidas na forma de regulamento.

§ 2 0 - As atividades a que se refere o inciso 1 poderão ser realizadas
fora do horário de expediente do servidor.

Art. 22 - A promoção na carreira de Auditor Interno fica
condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

- participação e aprovação em atividades de formação e
aperfeiçoamento, na forma de regulamento, se houver disponibilidade
orçamentária e financeira para implementação de tais atividades;

II - cinco avaliações periódicas de desempenho individual
satisfatórias;

III - permanência do servidor no nível inferior pelo prazo mínimo de
cinco anos de efetivo exercício;

IV— existência de vagas;
V - comprovação de escolaridade mínima requerida para o nível ao

qual se pretende ser promovido, com exigência de:
a) conclusão de curso de pós-graduação "lato sensu" ou "stricto

sensu" relacionado com a natureza e a complexidade da carreira, nos
termos de regulamento, para promoção ao nível III da carreira de
Auditor Interno;

b) conclusão de curso de pós-graduação "stricto sensu" relacionado
com a natureza e a complexidade da carreira, nos termos de
regulamento, para promoção ao nível IV da carreira de Auditor Interno.

Parágrafo único - Para efeito de desempate no processo da
promoção, serão apurados, sucessivamente:

- a maior média de resultados obtidos nas avaliações de
desempenho no respectivo período aquisitivo;

II - o maior tempo de serviço no nível;
III - o maior tempo de serviço na carreira;
IV - o maior tempo no serviço público estadual;
V - o maior tempo em serviço público;
VI - o servidor de maior idade.
Art. 23 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade

adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou
supressão do interstício necessário, bem como do quantitativo de
avaliações periódicas de desempenho satisfatórias para fins de
progressão ou promoção, na hipótese de formação diversa ou
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superior àquela exigida pelo nível em que o servidor estiver
posicionado na carreira relacionada com a natureza e complexidade
da respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do
disposto neste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo
vedado seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer
vantagem pecuniária, salvo para concessão do Adicional de
Desempenho - ADE.

Art. 24 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor
que, no período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinar em que tenha sido:
a) aplicada pena de suspensão;
b) exonerado ou destituído, por penalidade, de cargo de provimento

em comissão ou função gratificada que estiver exercendo;
II - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os

casos previstos como de efetivo exercício no Estatuto do Servidor
Público Estadual e legislação específica.

Parágrafo único - Nas hipóteses previstas no inciso II, o
afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para fins de
promoção e progressão, contando-se, para tais fins, o período anterior
ao afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva
avaliação periódica de desempenho individual.

Art. 25 - A avaliação periódica de desempenho individual a que se
referem os arts. 18, 19,21,22 será realizada nos termos da legislação
e de regulamentos que tratam da avaliação periódica de desempenho
individual do servidor público estadual.

Capítulo III
Da Implantação e Administração da Carreira

Art. 26 - Para a obtenção do número de cargos de provimento
efetivo integrantes da carreira de Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental, fixado no Anexo 1 desta lei, serão observadas
as seguintes operações:

- os cargos de provimento efetivo de Especialista em Orçamento e
Finanças, de Especialista em Administração Pública, de que tratam os
incisos II e IV do art. 1° da Lei n° 13.085, de 31 de dezembro de 1998,
e de Administrador Público, de que trata a Lei n° 11.656, de 2 de
dezembro de 1994, ficam transformados em oitocentos e vinte e cinco
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cargos de provimento efetivo de Especialista em Políticas Públicas
e Gestão Governamental, na forma da correlação estabelecida no
Anexo II;

li - ficam criados quinhentos e cinco cargos de provimento efetivo
de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.

Art. 27 - Para a obtenção do número de cargos de provimento
efetivo integrantes da carreira de Auditor Interno, fixado no Anexo 1
desta lei, serão observadas as seguintes operações:

- os cargos de provimento efetivo de Especialista em Controle
Interno, a que se refere o inciso III do art. 1° da Lei n° 13.085, de 31
de dezembro de 1998, ficam transformados em oitenta cargos de
provimento efetivo de Auditor Interno, na forma da correlação
estabelecida no Anexo II;

II - ficam criados cento e trinta cargos de provimento efetivo de
Auditor Interno.

Art. 28 - Os cargos de provimento efetivo transformados e criados
em decorrência desta lei serão identificados em decreto.

Art. 29 - A tabela de vencimento básico das carreiras de que trata
esta lei deverá ser estabelecida e aprovada em lei, observada a
estrutura prevista no Anexo 1.

Art. 30 - Os atuais servidores ocupantes de cargos de provimento
efetivo integrantes da carreira de Administrador Público serão
enquadrados na carreira de Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental, conforme tabela de correlação constante do
Anexo li.

Art. 31 - As regras de posicionamento decorrentes do
enquadramento a que se refere o art. 30 serão estabelecidas em
decreto e deverão abarcar critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo atualmente
ocupado pelo servidor;

II - o tempo de serviço público estadual no cargo de provimento
efetivo que foi transformado no cargo integrante desta carreira;

III - o vencimento básico do cargo percebido pelo servidor público
na data de publicação do decreto que estabelecer as regras de
posicionamento.

Parágrafo único - As regras de posicionamento não implicarão em
redução da remuneração percebida pelo servidor na data de
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publicação do decreto que as estabelecer.

Art. 32 - Os atos de posicionamento dos servidores públicos efetivos
decorrentes do enquadramento de que trata o art. 30 somente
ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer e aprovar a tabela
de vencimento básico dessas carreiras, bem como do decreto a que
se refere o art. 31.

§ 1° - Os atos a que se refere o "caput" somente produzirão efeitos
após sua publicação.

§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação do posicionamento de que
trata o § 1° , os servidores manterão as mesmas vantagens e o
mesmo valor de vencimento básico percebidos até essa data.

§ 30 - Os atos a que se refere o "caput" serão realizados por meio
de resolução do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 33 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura da nova
carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental na forma da correlação constante do Anexo II apenas
para fins de percepção do vencimento básico correspondente ao nível
e grau em que for posicionado, assegurando-se as regras de
posicionamento estabelecidas aos servidores dessa carreira, levando-
se em consideração, para tal fim, o cargo ou a função em que se deu
a aposentadoria.

Art. 34 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo
do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de
concurso público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo
das carreiras de que trata esta lei com jornada equivalente à do cargo
de origem, cuja remuneração, incluídos adicionais, gratificações e
vantagens pessoais, for superior à remuneração do cargo das
carreiras instituídas por esta lei, poderá perceber a diferença a título
de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita
exclusivamente à revisão geral da remuneração dos servidores
estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no "caput"
deste artigo, não serão computados os adicionais a que se refere o
art. 118 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.

Art. 35 - Todas as atribuições cometidas às carreiras de Especialista
em Política Públicas e Gestão Governamental que demandarem
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conhecimento	técnico-contábil	serão	desempenhadas,
exclusivamente, por servidor público legalmente habilitado para o
exercício da contabilidade.

Art. 36- Ficam revogados os arts. 1° ao 8 0 , 10 e 11 da Lei n° 11.658,
de 2 de dezembro de 1994; o art. 1° da Lei n° 12.872, de 17 de junho
de 1998; os incisos II, III e IV e o parágrafo único dos arts. 1° ao 15,
os § 20 , 3 0 e 4 0 do art. 16, os arts. 17 ao 28, os Anexos 1, III e IV da
Lei n° 13.085, de 31 de dezembro de 1998.

Art. 37 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo 1

(a que se referem os arts. 1°, 12,26,27 e 29 da Lei n° de de de
2003.)

1.1 - Estrutura da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental

Jornada de trabalho: 40 horas por semana
* - Os Quadros da Jornada de Trabalho foram publicados na edição

do "Diário do Legislativo" de 7.7.2004.
1.2 - Estrutura da Carreira de Auditor Interno
Jornada de trabalho: 40 horas por semana

Anexo II
(a que se referem os arts. 26, 27, 30 e 33 da Lei n° , de de de 2003.)

Tabela de Correlação
2.1 - Carreira de Especialista em Políticas e Gestão Governamental
* - A referida tabela foi publicada na edição do "Diário do Legislativo"

de 7.7.2004.
2.2 - Carreira de Auditor Interno
* - A tabela da Carreira de Auditor foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 7.7.2004.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.353/2004

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.353/2004
transforma cargos de provimento em comissão da Secretaria de
Estado de Governo a que se referem o art. 2 0 e o Anexo X do Decreto
n°43.187, de 10/2/2003.

Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, retorna o
projeto a esta Comissão para receber parecer de 2 0 turno, consoante

rÀ
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dispõe o art. 189 do Regimento Interno.

Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto sob comento objetiva transformar, no Quadro da
Secretaria de Estado de Governo, dez cargos de provimento em
comissão de Assistente Auxiliar, código EX-07, símbolo 8-A, em três
cargos de provimento em comissão, de Assessor II, código MG-12,
símbolo AD-12. Os cargos comissionados vinculados à referida
Secretaria integram o Anexo X do Decreto n° 43.187, de 2003, o qual
foi introduzido no texto do projeto. Ademais, o parágrafo único do art.
1° do projeto determina que a "identificação e lotação dos cargos a
que se refere o "caput" deste artigo, bem como a sua forma de
recrutamento, ficam estabelecidas no Anexo desta lei". Cabe lembrar
que, pela sistemática atual, existem 25 cargos de Assistente Auxiliar,
sendo 8 de recrutamento amplo e 17 de recrutamento limitado, ao
passo que existem 41 cargos de Assessor II, dos quais 13 são de
recrutamento amplo e 28 de recrutamento limitado.

Não é demais ressaltar que a direção superior do Poder Executivo é
exercida pelo Governador do Estado, com o auxílio dos Secretários de
Estado. Nessa condição, cabe-lhe propor a alteração da estrutura
organizacional dos órgãos e entidades que lhe são subordinados ou
vinculados, bem como a criação, transformação e extinção de cargos
públicos, no exercício de discricionariedade política. Sendo a
Secretaria de Estado de Governo órgão subordinado diretamente ao
Chefe do Poder Executivo, pode-se verificar que o assunto em
questão se enquadra no âmbito de valoração do Governador do
Estado. Presume-se, portanto, que a modificação proposta tem em
vista o melhor funcionamento da administração e o aprimoramento
dos serviços executados pela citada Secretaria. Essa presunção se
justifica em razão da extinção de cargos vagos de nível médio e da
criação de cargos cujos titulares deverão ser detentores de curso
superior, o que exige maior qualificação de seus ocupantes.

Dessa forma, somos conduzidos a ratificar o posicionamento
expresso no 1 0 turno, oportunidade em que reputamos conveniente a
aprovação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2 0 turno, do
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Projeto de Lei n° 1.353/2004 na formado vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar, relator - Jô Moraes -

Dalmo Ribeiro Silva - Leonardo Quintão.
Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.353/2004

Transforma cargos de provimento em comissão da Secretaria de
Estado de Governo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Ficam transformados em três cargos de provimento em

comissão de Assessor II dez cargos de provimento em comissão de
Assistente Auxiliar, de que trata a Lei Delegada n° 108, de 29 de
janeiro de 2003, constantes do Anexo X do Decreto n° 43.167, de 10
de fevereiro de 2003, do quadro da Secretaria de Estado de Governo.

Parágrafo único - O quantitativo dos cargos de provimento em
comissão de Assessor II e de Assistente Auxiliar a que se refere o
anexo da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de 2003, passa a ser,
respectivamente, de seiscentos e oitenta e sete e duzentos e oitenta e
seis.

Art. 20 - Para a definição da forma de provimento dos cargos a que
se refere esta lei, aplica-se o disposto no art. 20 da Lei n° 9.530, de 29
de dezembro de 1987.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.354/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela visa

alterar a Lei n° 11.402, de 14/1/94, que cria o Fundo Penitenciário
Estadual e dá outras providências.

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

o
s 4, 6 e 7, retorna a matéria a esta Comissão para receber

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

Fundamentação
O projeto de lei em tela promove significativas alterações na Lei n°

11.402, de 1994, que cria o Fundo Penitenciário Estadual - FPE. 0
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projeto original altera a composição dos beneficiários do fundo, as
receitas que o compõem e a destinação dos recursos auferidos.

Em sua análise da juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
projeto, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou cinco
emendas que modificariam, substancialmente, o teor do projeto inicial.
Posteriormente, em sua análise de mérito, a Comissão de Segurança
Pública identificou a necessidade de novas alterações notexto do
projeto, razão pela qual apresentou o Substitutivo n° 1. Esse
substitutivo foi objeto de ampla discussão no âmbito dessa Comissão,
que realizou audiência pública da qual participaram representantes do
Poder Executivo, bem como entidades da sociedade civil.

Conforme se manifestou anteriormente esta Comissão, do ponto de
vista financeiro e orçamentário o projeto não representa um aumento
da despesa pública. Seu escopo é modificar a forma como são
administrados os recursos do Fundo, bem como aumentar as suas
receitas. Para o orçamento de 2004, está prevista a destinação de
R$441.904,00 para o Fundo.

A Emenda n° 4, da Comissão de Constituição e Justiça, incluiu como
integrante do Grupo Coordenador do Fundo, um representante da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes. As
Emendas n

o
s 6 e 7, apresentadas em Plenário, incluíam o Tribunal de

Justiça e a Procuradoria-Geral de Justiça entre os beneficiários dos
recursos auferidos pelo Fundo Penitenciário Estadual. Assim, os
recursos do fundo passam a ser distribuídos nos seguintes
percentuais: 55% para a Secretaria de Estado de Defesa Social, 15%
para a Defensoria Pública, 10% para o Tribunal de Justiça, 10% para
a Procuradoria-Geral de Justiça e 10% para as entidades não
governamentais, legalmente constituídas no Estado, sem fins
lucrativos, comprovadamente de utilidade pública, voltadas para a
assistência aos encarcerados.

Visando corrigir equívocos de redação, constantes no Substitutivo
aprovado no 1° turno, apresentamos ao final de nosso parecer, as
Emendas nos 1 a 3.

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

1.354/2004 no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno, com as
Emendas n os 1 a 3, a seguir apresentadas.

rÃ,
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EMENDA N° 1
Substitua-se no parágrafo único do art. 2° da Lei n° 11.402, de 14 de

janeiro de 1994, a que se refere o art. 1°, a expressão "nos arts. 82 e
104" pela expressão "nos arts. 82 a 104".

EMENDA N°2
Substitua-se no § 20 do art. 60 da Lei n° 11.402, de 14 de janeiro de

1994, a que se refere o art. 1°, a expressão "nos incisos 1 e III" pela
expressão "nos incisos 1 a Ill".

EMENDA N°3
Acrescente-se o seguinte art. 40:
"Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei

n° 12.703, de 23 de dezembro de 1997".
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Jô Moraes -

Antônio Carlos Andrada.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.354/2004

Altera a Lei n° 11.402, de 14 de janeiro de 1994.
Art. 1° - Os arts. 1°, 20 , 30, 5°, 60 e 70 da Lei n° 11.402, de 14 de

janeiro de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica criado o Fundo Penitenciário Estadual - FPE -, que

tem por objetivo possibilitar a obtenção e a administração de recursos
financeiros destinados ao sistema penitenciário do Estado e à
construção, à manutenção, à reforma e à ampliação de unidades
destinadas ao cumprimento de medida sócio-educativa de internação.

Art. 20 - São beneficiários dos recursos auferidos pelo Fundo
Penitenciário Estadual:

- a Secretaria de Estado de Defesa Social;
II - a Defensoria Pública;
III - os órgãos e as entidades públicos;
IV - as entidades não governamentais legalmente constituídas no

Estado, sem fins lucrativos, comprovadamente de utilidade pública,
voltadas para a assistência aos encarcerados.

V - o Tribunal de Justiça;
VI - a Procuradoria-Geral de Justiça.".
Parágrafo único - Os recursos serão aplicados de acordo com a

destinação prevista no art. 1°, observado o disposto nos arts. 82 e 104
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da Lei Federal n°7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei
de Execução Penal.

Art. 30 - São recursos do Fundo Penitenciário Estadual:
- os resultantes de multas pecuniárias fixadas nas sentenças

judiciais no Estado, nos termos dos arts. 49 e 50 do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940;

II - os resultantes de prestação pecuniária decorrente da aplicação
do inciso 1 do art. 43 e do § 1° do art. 45, todos do Decreto-Lei n°
2.848 de 1940;

III - as multas de caráter criminal previstas na Lei Federal n° 9.099,
de 26 de setembro de 1995;

IV - a totalidade das fianças quebradas ou perdidas;
V - 50% (cinqüenta por cento) do valor das fianças arbitradas pelas

autoridades policiais e judiciárias;
VI - os resultantes de repasse do Fundo Penitenciário Nacional -

FUNPEN -;
VII - rendimentos de qualquer natureza, auferidos como

remuneração, decorrentes da aplicação do patrimônio do FPE;
VIII - as doações, os auxílios e as contribuições recebidas de

organismos ou entidades nacionais, internacionais ou estrangeiras,
bem como de pessoas físicas e jurídicas, de direito público e privado,
nacionais ou estrangeiras;

IX - outras receitas que possam ser atribuídas ao Fundo.
§ 10 - Os recursos a que se referem os incisos 1 a V serão

repassados aos seguintes órgãos:
- 55% (cinqüenta e cinco por cento) para a Secretaria de Estado de

Defesa Social;
II - 15% (quinze por cento) para a Defensoria Pública;
III - 10% (dez por cento) para o Tribunal de Justiça;
IV - 10% (dez por cento) para a Procuradoria-Geral de Justiça;
V - 10% (dez por cento) para as entidades não governamentais de

que trata o inciso IV do art. 20.".
§ 2° - Os recursos decorrentes dos demais incisos serão aplicados

pela Secretaria de Estado de Defesa Social.

Art. 5.. O Órgão gestor do FPE é a Secretaria de Estado de Defesa
Social, e seu agente financeiro é uma instituição financeira oficial ou
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autorizada pelo Banco Central.

Parágrafo único - As atribuições do órgão gestor e do agente
finánceiro são as previstas, respectivamente, nos incisos 1 e II do art.
40 da Lei Complementar n°27, de 18 de janeiro de 1993.

Art. 60 - São condições para a liberação dos recursos do Fundo às
entidades não governamentais a que se refere o inciso IV do art. 20:

- apresentação, pelo beneficiário, de projetos ou demonstrativos,
na forma de planilhas, elaboradas pelos órgãos competentes da
Secretaria de Estado de Defesa Social, referentes a construção,
manutenção, reforma ou ampliação de estabelecimento penal ou de
unidade destinada ao cumprimento de medida sócio-educativa de
internação, bem como a aquisição de equipamentos para esses
estabelecimentos;

II - demonstração pormenorizada dos gastos com manutenção, da
viabilidade técnica dos projetos e de sua adequação aos objetivos do
trabalho penitenciário, nos termos da Lei de Execução Penal, ou à
guarda e à educação de adolescente autor de ato infracional, de
acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente;

III - enquadramento do projeto pelo Grupo Coordenador.
§ 1° - A Secretaria de Estado de Defesa Social poderá, mediante

convênio, repassar recursos do Fundo para órgãos ou entidades
públicos ou para entidades civis sem fins lucrativos.

§ 20 - Os recursos a que se refere o parágrafo anterior serão
aplicados em projetos que visem à consecução dos objetivos do
Fundo, com observância do disposto nos incisos 1 e III do "caput"
deste artigo.

Art. 70 - Integram o Grupo Coordenador do Fundo:
- um representante da Secretaria de Estado de Defesa Social;

II - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
III - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão;
IV - um representante do Conselho de Criminologia e Política

Criminal;
V - um representante do Sindicato dos Agentes Penitenciários;
VI - um representante da Pastoral Católica;
VII - um representante da Pastoral Evangélica;
VIII - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de
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Minas Gerais;

IX - um representante da Defensoria Pública Estadual;
X - um representante das entidades não governamentais a que se

refere o inciso IV do art. 2 0 , indicado por elas.
XI - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social e Esportes.".
Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.517/2004
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.517/2004

visa a alterar o art. 30 da Lei Delegada n° 63, de 29/1/2003, que
dispõe sobre a estrutura orgânica da Secretaria de Estado do
Planejamento e Gestão e dá outras providências.

Aprovada em 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, retorna a
matéria a esta Comissão para receber parecer no 2 0 turno, nos termos
do art. 189, § 1°, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto em epígrafe versa sobre a alteração da denominação de
órgãos da Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão e a criação
de cargos de provimento em comissão na estrutura da mencionada
Secretaria.

Como já foi mencionado no parecer para o 1° turno exarado por esta
Comissão, primeiramente, a Superintendência Central de Recursos
Logísticos e Tecnológicos e a de Administração e Pagamento de
Pessoal têm a denominação alterada para Superintendência Central
de Recursos Logísticos e Patrimônio e Superintendência Central de
Governança Eletrônica, respectivamente.

O Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 23412004,
encaminhada a esta Casa, apresentou três emendas ao projeto, que
ampliam consideravelmente o objeto da proposição original. Foi
alterada a ementa do projeto, de modo a adaptá-la à nova sistemática
proposta, e o quantitativo de cargos de provimento em comissão; foi
criada a Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento na
estrutura orgânica da Auditoria-Geral do Estado; foi transformado um
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cargo de Corregedor em um cargo de Diretor III, de recrutamento
amplo; foram transformados três cargos de Corregedor Assistente em
três cargos de Diretor II, de recrutamento limitado.

Alguns problemas concernentes à técnica legislativa foram
encontrados na proposição, os quais foram corrigidos por meio do
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, aprovado em 1° turno, em Plenário; entretanto, cumpre
ressaltar que, dos cargos criados no "caput" do art. 2 0 do citado
substitutivo, um cargo de Assessor-Chefe, um de Assessor II e um de
Assessor 1 deverão ser lotados para dar suporte ao Conselho de Ética
Pública. Além disso, um cargo de Assessor II e um de Assessor 1
deverão ser lotados na Assembléia Metropolitana da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL. Disposição nesse sentido
consta na Emenda n° 2, encaminhada a esta Casa pelo Governador
do Estado, a qual não foi inserida totalmente no texto da proposição.
Diante disso, apresentamos a Emenda n° 1 ao vencido, a qual
introduz o § 4° no art. 20 do Substitutivo n° 1, com a finalidade de
suprir a lacuna verificada quanto à lotação dos referidos cargos
públicos.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2 0 turno, do

Projeto de Lei n° 1.517/2004 com a Emenda n° 1 ao vencido no 1°
turno.

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao art. 2 0 do vencido o seguinte § 4°:
"Art. 20 - ..................
§ 40 - Um cargo de Assessor-Chefe, um cargo de Assessor II e um

cargo de Assessor 1 criados no "caput" deste artigo serão lotados no
Conselho de Ética Pública, assim como um cargo de Assessor II e um
cargo de Assessor 1 serão lotados na Assembléia Metropolitana da
Região Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL.".

Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Jô

Moraes - Leonardo Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.517/2004

Altera as alíneas "a" e "c" do inciso VIII do art. 30 da Lei Delegada n°
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63, acrescenta inciso ao art. 10 da Lei Delegada n° 92, ambas de
29 de janeiro de 2003, que dispõem, respectivamente, sobre a
estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
e o Sistema Estadual de Auditoria Interna, reestrutura a Auditoria
Geral do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As alíneas 'a" e "c" do inciso VIII do art. 3° da Lei Delegada

n° 63, de 29 de janeiro de 2003, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 30 - ...................
VIII - ........................
a) Superintendência de Recursos Logísticos e Patrimônio;

c) Superintendência Central de Governança Eletrônica;".
Art. 20 - Ficam criados um cargo de Diretor II, código MG-05; quatro

cargos de Diretor de Projeto, código MG-88; um cargo de Assessor-
Chefe, código MG-09; dois cargos de Assessor-Chefe, código MG-24;
onze cargos de Assessor II, código MG-12; oito cargos de Assessor 1,
código AS-01; um cargo de Coordenador-Geral do Sistema Integrado
de Administração de Pessoal - SISAP -, código MG-100; um cargo de
Coordenador-Geral do Sistema Integrado de Administração de
Materiais e Serviços - SIAD -, código MG-101; e um cargo de
Coordenador-Geral do Sistema de Informações Gerenciais de
Planejamento - SIGPLAN -, código MG-102, de provimento em
comissão, que passam a integrar o Quadro Especial constante no
Anexo da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de 2003.

§ 1° - A identificação dos cargos a que se refere o "caput" e a forma
de recrutamento serão estabelecidas em decreto.

§ 20 - Ficam incluídos no Grupo de Direção Superior de que trata o
Decreto n° 37.711, de 29 de dezembro de 1995, os cargos de
Coordenador-Geral criados no "caput" deste artigo e o de
Coordenador-Geral do Sistema Integrado de Administração Financeira
- SIAFI.

§ 3° - Os cargos de Coordenador-Geral criados no "caput" deste
artigo terão a mesma remuneração do cargo de Coordenador-Geral
do SIAF.

Ari. 30 - O art. 10 da Lei Delegada n° 92, de 29 de janeiro de 2003,
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fica acrescido do seguinte inciso VII, passando o § l°a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 10- .....................
VII - Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento.
§ 1 0 - As competências e a descrição das unidades previstas neste

artigo, assim como a denominação, a descrição e as competências
das unidades de estrutura complementar, inferiores ao nível de
Superintendência, serão estabelecidas ou alteradas em decreto.".

Art. 40 - Ficam transformados, no Quadro Especial constante no
Anexo da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de 2003, os seguintes
cargos de provimento em comissão:

- um cargo de Corregedor, código MG-08, em um cargo de Diretor
III, código MG-04, de recrutamento amplo, mantida a mesma
remuneração;

II - três cargos de Corregedor Assistente, código MG-14, em três
cargos de Diretor II, código MG-05, de recrutamento limitado, mantida
a mesma remuneração.

Parágrafo único - A identificação e a lotação dos cargos criados
neste artigo serão estabelecidas em decreto.

Art. 5°- Os incisos 1 e III do art. 10 da Lei Delegada n° 108, de 29 de
janeiro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o
artigo acrescido do seguinte § 70:

"Art. 10- ..............................
- 20 (vinte) Funções Gratificadas de Gerente de Área, com valor

correspondente a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração do
cargo de Diretor 1, destinadas à Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão;

III - 152 (cento e cinqüenta e duas) Funções Gratificadas de
Coordenador de Atividade Central, com valor correspondente a 70%
(setenta por cento) da remuneração do cargo de Diretor 1, destinadas
às Secretarias integrantes do Sistema Central.

§ 7° - Das Funções Gratificadas a que se refere o inciso 1, seis
destinar-se-ão a servidores designados para a função de Presidente
de comissão processante e sindicante na Superintendência Central de
Correição Administrativa.".

Art. 60 - O inciso II, alínea "d", do art. 50 da Lei n° 11.050, de 19 de
janeiro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 50 -	 .
II -
d) Auditoria Seccional.
Parágrafo único - O cargo de Auditor-Chefe, do Quadro Especial da

Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - I0-MG -, constante no
Anexo III da lei a que se refere o "caput" deste artigo, passa a
denominar-se Auditor Seccional, mantida a mesma codificação e
remuneração.".

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.690/2004

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em exame dá nova
redação ao art. 2 0 da Lei n° 8.655, de 18/9/84, que dispõe sobre a
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG.

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, a proposição retorna a esta Comissão a fim de
receber parecer para o 20 turno, nos termos do disposto no art. 189 do
Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, consoante dispõe o § 1° do art.
189 do diploma procedimental.

Fundamentação
A proposição altera a legislação que dispõe sobre a Companhia

Energética de Minas Gerais - CEMIG -, de modo a adaptá-la à
legislação federal vigente, que introduziu um novo modelo institucional
para o setor elétrico, segundo o qual as concessionárias, as
permissionárias e as autorizadas de serviço público de distribuição de
energia elétrica que atuem no Sistema Interligado - SIN - não poderão
desenvolver atividades de geração, de transmissão e de venda a
determinadas categorias de consumidores.

Nesta oportunidade, reiteramos os termos do parecer expendido por
esta Comissão quando do exame da matéria no 1° turno, ocasião em
que nos posicionamos favoravelmente à criação de empresas
subsidiárias integrais para atuarem separadamente como
concessionárias dos serviços de energia elétrica, de modo a atender,
a um só tempo, ao propósito de adaptar a CEMIG à nova legislação
federal e ao de preservar os interesses da empresa e, por
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conseguinte, do Estado, uma vez que as atividades daquela geram
receita para o erário, seja em razão do recolhimento do ICMS, seja em
virtude de dividendos.

O novo modelo concebido resultou de ampla discussão envolvendo
parlamentares, representantes da CEMIG e representantes sindicais,
consubstanciando-se nos termos do Substitutivo n° 1, apresentado por
esta Comissão e acolhido pelo Plenário no 1° turno de votação.

Ressalte-se que os empregados da CEMIG postularam a celebração
de acordo coletivo único, vinculante para a "holding" e para as
subsidiárias a serem criadas. Ficou ainda acertado que não ocorrerão
demissões imotivadas por determinado período e que os atuais
segurados da FORLUZ, fundo de previdência complementar dos
empregados da CEMIG, não perderão a condição de segurados,
ainda que prestando serviços nas subsidiárias.

Conclusão
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.690/2004 na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Jô Moraes - Leonardo Quintão.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.690/2004

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 20 da Lei n°8.655, de 18 de setembro de 1984, passa

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20 - A CEMIG desenvolverá suas atividades nos diferentes

campos de energia, em qualquer de suas fontes, com vistas à
exploração econômica e comercial, construindo e operando, entre
outros, sistemas de geração, transmissão, distribuição e
comercialização de energia elétrica.

§ 1° - A CEMIG, sem prejuízo das atividades previstas no "caput",
poderá:

- prestar serviço de consultoria, no Brasil e no exterior, dentro de
sua área de atuação;
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II - exercer atividades direta ou reflexamente relacionadas ao seu

objeto social.
§ 2° - As atividades da CEMIG previstas neste artigo serão

desenvolvidas diretamente ou por intermédio de empresas
subsidiárias integrais especialmente constituídas para tais fins ou
ainda por intermédio de empresas de que participem a CEMIG ou
suas subsidiárias, majoritária ou minoritariamente, mediante
deliberação do Conselho de Administração.

§ 30 - E permitida a transferência de empregados entre a CEMIG e
suas subsidiárias e controladas, mantidos os direitos assegurados
legalmente e em acordo coletivo de trabalho.

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

Art. 20 - Aplica-se o disposto nos § 15 a 17 do art. 14 da
Constituição do Estado às empresas subsidiárias e às empresas de
que venha a participar a CEMIG majoritariamente, a partir da data da
publicação desta lei.

Art. 30 - As atividades de distribuição de energia elétrica
desenvolvidas pela CEMIG na data da publicação desta lei só poderão
ser transferidas a uma subsidiária integral especialmente constituída
para esta finalidade.

Art. 40 - Fica assegurado o direito ao dividendo mínimo de 6% (seis
por cento) ao ano, previsto no art. 90 da Lei n° 828, de 14 de
dezembro de 1951, às ações da CEMIG emitidas até a data da
publicação desta lei.

Art. 5°- Ficam revogados o art. 9° da Lei n° 828, de 1951; o ali. 10
da Lei n°8.655, de 1984, e as Leis n os 8.796, de 29 de abril de 1985,
e 12.653, de 23 de outubro de 1997.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.744/2004

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.744/2004
altera a Lei n° 14.694, de 30/7/2003, que disciplina a avaliação de
desempenho institucional, o Acordo de Resultados, a autonomia
gerencial, orçamentária e financeira, a aplicação de recursos
orçamentários provenientes de economias com despesas correntes,
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no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências.

A matéria recebeu parecer favorável das Comissões por que passou
em 1 0 turno, tendo sido aprovada na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Retorna agora o projeto a esta Comissão para que seja analisada
em 20 turno e para que seja elaborada a redação do vencido, que
segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por objetivo alterar a Lei n° 14.694, de

2003, que disciplina a avaliação de desempenho institucional, o
Acordo de Resultados, a autonomia gerencial, orçamentária e
financeira, a aplicação de recursos orçamentários provenientes de
economias com despesas correntes, no âmbito do Poder Executivo.

De um modo geral, apenas pequenos ajustes estão sendo efetuados
na referida lei, os quais, de fato, aperfeiçoam os institutos do Acordo
de Resultados e do prêmio de produtividade.

Merece destaque, todavia, a inserção do art. 32- A, que possibilita o
pagamento de prêmio de produtividade não apenas em virtude da
redução de despesa, mas também da ampliação da receita.

O Substitutivo n° 1, já aprovado em Plenário, não só aprimora o
texto quanto à técnica legislativa, como também propõe relevantes
alterações de conteúdo, valendo realçar a exclusão das receitas
provenientes de multa para efeito da distribuição do prêmio de
produtividade, bem como o aperfeiçoamento dos mecanismos de
controle sobre os acordos de resultados celebrados com os
responsáveis por projetos estruturais ou programas prioritários do
Plano Plurianual de Ação Governamental.

Conclusão
Em face da argumentação aduzida, opinamos pela aprovação do

Projeto de Lei n° 1.744/2004 na forma do vencido no 1 1 turno.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau, relator - Jô Moraes -

Dalmo Ribeiro Silva - Leonardo Quintão.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI M° 1.744/2004

Altera a Lei n° 14.694, de 30 de julho de 2003, que disciplina a
avaliação de desempenho institucional, o Acordo de Resultados, a
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autonomia gerencial, orçamentária e financeira, a aplicação de
recursos orçamentários provenientes de economias com despesas
correntes no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O inciso V do art. 20 da Lei n° 14.694, de 30 de julho de

2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2° -
V - interveniente o órgão, entidade ou unidade administrativa

signatários do Acordo de Resultados que seja responsável pelo
suporte necessário ao acordante e ao acordado, para o cumprimento
das metas estabelecidas;".

Art. 2° - Fica o art. 9° da Lei n° 14.694, de 2003, acrescido de § 20,
transformando-se o seu parágrafo único em § 1°, da forma seguinte:

"Art. 9°-
§ 1°-
§ 21 - Os acordos de resultados celebrados com os responsáveis por

Projetos Estruturadores ou programas prioritários do Plano Plurianual
de Ação Governamental - PPAG -' com monitoramento intensivo,
serão acompanhados e avaliados pelas respectivas câmaras
temáticas do colegiado de Gestão Governamental criado pela Lei
Delegada n° 49, de 2003.".

Art. 30 - O "caput" do art. 29 da Lei n° 14.694, de 2003, passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 29 - Os recursos orçamentários provenientes da economia com
despesas correntes em cada órgão, autarquia ou fundação da
administração pública estadual poderão ser aplicados, na forma
prevista nesta lei, no pagamento de prêmio de produtividade e no
desenvolvimento institucional que compreende programas de:".

Art. 40 - O "caput" e os § 1° e 20 do art. 30 da Lei n° 14.694, de
2003, passam a vigorar com nova redação, acrescendo-se § 4° ao
artigo, da forma seguinte:

"Art. 30 - Os recursos economizados serão apurados a cada
exercício, com base na diferença, contabilizada em valores reais,
entre o disponível para empenho e o orçamento efetivamente
executado pelo órgão, entidade ou unidade administrativa, conforme
disposto no Acordo de Resultados.

§ 1 0 - Adicionalmente ao disposto no "caput", o desempenho do
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órgão, entidade ou unidade administrativa será aferido em função
das metas, da cobertura e da qualidade dos serviços e atividades
realizados no exercício, com a utilização dos indicadores definidos no
Acordo de Resultados.

§ 20 - A economia com despesas correntes não poderá ser gerada
pela redução das metas, da cobertura ou da qualidade dos serviços e
atividades prestados, conforme disposto no Acordo de Resultados.

§ 40 - As economias decorrentes da ação dos órgãos, entidades e
unidades administrativas previstas no § 30 poderão ser neles
aplicadas na forma e limites estabelecidos em regulamento, bem
como nos seus respectivos Acordos de Resultados.".

Art. 50 - O "caput" do art. 31 da Lei n° 14.694, de 2003, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 31 - A estimativa de recursos de que trata o art. 29 constará da
proposta orçamentária anual, com previsão detalhada para as
aplicações previstas no art. 29, em dotação específica na SEPLAG.".

Art. 6° - O "caput" e os § 1° e 20 do art. 32 da Lei n° 14.694, de
2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 32 - Durante a vigência do Acordo de Resultados, os recursos
de que trata o art. 29 poderão ser destinados ao pagamento de prêmio
por produtividade aos servidores em exercício no órgão, entidade ou
unidade administrativa com Acordo de Resultados em vigor, até o
limite equivalente a 1/3 (um terço) do montante apurado.

§ 1 0 - Os recursos destinados pelo órgão, entidade ou unidade
administrativa ao pagamento de prêmio por produtividade a que se
refere este artigo, a ser pago em duas parcelas ou em parcela única,
serão distribuídos entre os servidores da seguinte forma:

- 50% (cinqüenta por cento), proporcionalmente ao valor do
vencimento de cada servidor ocupante de cargo de provimento efetivo
e de cada detentor de função pública, com base na pontuação obtida
em avaliação individual de desempenho, no âmbito de cada órgão,
entidade ou unidade administrativa;

II - SO% (cinqüenta por cento), no mesmo valor para todos os
servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, para cada
detentor de função pública e para os ocupantes, exclusivamente, de
cargo de provimento em comissão, no âmbito de cada órgão, entidade
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ou unidade administrativa.

§ 2° - A unidade administrativa poderá, na forma do regulamento, ser
de hierarquia inferior do acordado no caso de existir rateio
orçamentário e financeiro das despesas e responsabilização por
centro de custo.".

Art. 70 - A Lei n° 14.694, de 2003, fica acrescida do seguinte art. 32-
A:.

"Art. 32-A - Os recursos orçamentários provenientes da ampliação
da arrecadação de receitas da administração pública estadual
poderão ser aplicados no pagamento de prêmio por produtividade.

§ 1°- Considera-se ampliação da arrecadação de receitas como, em
termos reais, a receita efetivamente arrecadada no exercício menos:

- a receita efetivamente arrecadada no exercício anterior;
II - a receita mínima prevista nas metas estabelecidas no Acordo de

Resultados.
§ 21 - Para o cálculo de que trata o § 10, considerar-se-á, entre as

receitas a que se referem os incisos 1 e II, aquela de maior valor
verificado no período.

§ 30 - A ampliação real da arrecadação de receitas de que trata este
artigo compreende receitas oriundas de impostos, taxas, bem como as
receitas diretamente arrecadadas de cada órgão, entidade ou unidade
administrativa, cuja aplicação no pagamento de prêmio por
produtividade observará os seguintes limites:

- até 10% (dez por cento) dos recursos oriundos de receitas
diretamente arrecadadas de cada órgão, entidade ou unidade
administrativa, excluídos os impostos e taxas de que trata o inciso II;

II - até 3% (três por cento) dos recursos oriundos de impostos e
taxas, podendo tal limite ser acrescido em até 1% (um por cento)
sobre o que exceder a receita prevista na Lei Orçamentária Anual.

§ 4° - A forma de distribuição dos recursos de que trata este artigo
entre os órgãos, entidades e unidades administrativas será definida
em regulamento.

§ 50 - As fontes de recursos a serem considerados para o cálculo da
ampliação da arrecadação de receitas de que trata este artigo, bem
como os itens de receita a serem considerados para cálculo do
montante de receitas diretamente arrecadadas de que trata o § 30
serão definidos em regulamento e nos respectivos Acordos de
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Resultados.

§ 60 - Os recursos destinados pelo órgão, entidade ou unidade
administrativa ao pagamento de prêmio de produtividade a que se
refere este artigo, a ser pago, em até quatro parcelas, serão
distribuídos entre os servidores na forma de regulamento.

§ 70 - Para a consecução do fim previsto no "caput" deste artigo,
aplica-se o disposto no inciso VIII do art. 50, nos § 1° e 20 do art. 30,
no art. 31, nos § 2 0 e 30 do art. 32 e no art. 33.

§ 8° - Para os fins do disposto neste artigo, exclui-se a receita
proveniente de multa.

Art. 8° - Os § 1° e 2° do art. 33 da Lei n° 14.694, de 2003, passam a
vigorar com nova redação, acrescendo-se § 3 0 ao artigo, da forma
seguinte:

"Art. 33 -
§ 1° - Os resultados da avaliação de desempenho do servidor,

computados periodicamente, serão convertidos em pontuação,
conforme previsto em regulamento, para fins de aferição dos valores
individuais do prêmio por produtividade.

§ 2° - O prêmio de produtividade só poderá ser percebido por
servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e por cada detentor
de função pública, mesmo exercendo cargo de provimento em
comissão ou função gratificada, que obtiver o nível mínimo de
desempenho previsto em regulamento, bem como por servidor
ocupante, exclusivamente, de cargo de provimento em comissão.

§ 3° - O montante disponível para o pagamento de prêmio por
produtividade corresponde à soma dos recursos oriundos das
economias com despesas correntes e da ampliação da arrecadação
de receitas, observado o disposto nesta lei.".

Art. 9° - O art. 34 da Lei n° 14.694, de 2003, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 34 - Compete à câmara temática específica do Colegiado de
Gestão Governamental criado pela Lei Delegada n° 49, de 1 0 de
janeiro de 2003, integrada por representantes das áreas de
planejamento, gestão e finanças, proceder à apuração das economias
com despesas correntes e ampliação da arrecadação de receitas
obtidas na execução orçamentária e financeira, conforme previsto no
art. 30, e verificar o cumprimento dos requisitos e limites previstos

rÀ



494
nesta Lei para a sua aplicação.".

Art. 10- A Lei ri 0 14.694, de 2003, fica acrescida do seguinte art. 35-
A:.

"Art. 35-A - Aos acordos de resultados celebrados com os
responsáveis por projetos estruturadores ou programas prioritários do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, com
monitoramento intensivo, não se aplicam os seguintes artigos: 50,
inciso VIII, 26, incisos 1, II e III, 29 a 34 desta lei.".

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.753/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.75312004

dispõe sobre o reajuste do vencimento básico dos servidores policiais
civis e da remuneração básica dos militares e dá outras providências.

Aprovada no 1° turno, retorna a matéria a esta Comissão a fim de
receber parecer para o 2 0 turno.

Fundamentação
O objetivo do projeto é conceder reajuste de 6%, a partir de

1 0/7/2004, aos policiais civis e militares, aos bombeiros militares e aos
agentes de segurança penitenciários, incluindo o pessoal contratado
temporariamente para o exercício da função de agente. Resultado de
negociações entre representantes dos servidores e militares e do
Governo Estadual, a proposição visa à valorização desses
profissionais e à promoção de condições adequadas de atuação do
sistema de defesa social do Estado, segundo a mensagem do
Governador do Estado.

Como o projeto acarreta aumento de despesa com pessoal, há que
atender às determinações da Constituição da República, que, em seu
art. 169, § 1°, determina a existência de prévia dotação orçamentária e
autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. A Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF - também estabelece condições para o
aumento de despesas. O art. 16 da LRF exige estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e
nos dois subseqüentes, bem como declaração do ordenador da
despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira

rs



495

com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. O artigo seguinte
requer, quanto à despesa obrigatória de caráter continuado, além da
estimativa acima referida, a demonstração da origem dos recursos
para seu custeio, a comprovação de que essa despesa não afetará as
metas de resultados fiscais e a implementação da compensação de
seus efeitos financeiros pelo aumento permanente de receita ou
redução permanente de despesa.

O impacto do reajuste, no restante do ano de 2004, é estimado em
R$77.226.924,67, conforme informação prestada pelo Secretário de
Estado de Planejamento e Gestão, o qual será custeado por recursos
advindos de excesso de arrecadação. Esse impacto, projetado para
um ano inteiro, corresponde a 7,08% do somatório da previsão
orçamentária para 2004 relativa a pessoal e encargos sociais da
Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. Com  relação
ao excesso de arrecadação, salienta-se que, até o mês de maio, já foi
efetivamente arrecadado, como receita tributária, o correspondente a
44,35% da previsão orçamentária para 2004. Se projetarmos o valor
executado nesses cinco meses de 2004 para o ano todo, teremos um
valor 6,43% superior ao que foi orçado.

Quanto às limitações impostas pela LRF às despesas de pessoal,
salienta-se que estas não podem exceder a 49% da Receita Corrente
Líquida - RCL -, no caso do Poder Executivo Estadual. Conforme a
Instrução n° 5/2001, do Tribunal de Contas do Estado, os gastos com
inativos devem ser excluídos dessa categoria de despesas. No
período de maio de 2003 a abril de 2004, o referido percentual foi de
30,62%, estando, portanto, dentro dos limites previstos na LRF. No
entanto, caso sejam incluídos os gastos com inativos, o percentual
passa a ser de 55,33%.

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

1.753/2004 no 20 turno.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - José

Henrique - Jô Moraes - Doutor Viana.	 -
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N-

1.774/2004
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Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução n°

1.774/2004 visa alterar os arts. 8 0 e 10 da Resolução n° 5.214, de
23/12/2003, que altera o Sistema de Carreira dos Servidores da
Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras providências.

Aprovada no 1° turno, com a Emenda n° 1, retoma a matéria a esta
Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos do art.
178, c/c O art. 79, VIII, "a", do Regimento Interno.

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

Fundamentação
O projeto de resolução em tela visa promover ajustes nas regras de

transição do sistema de carreira dos servidores desta Casa, previstas
na Resolução n° 5.214, de 23/12/2003. Ao tratar do Sistema de
Carreira dos Servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa, a
resolução que se pretende modificar estabeleceu regras transitórias
de desenvolvimento na carreira para os servidores que iniciaram
períodos aquisitivos dos institutos de desenvolvimento na carreira sob
a égide das Resoluções n os 5.157, de 1995, e 5.203, de 2002.

Em face de diferentes fatores, como o não-cumprimento de todos os
requisitos para desenvolvimento na carreira em um ou mais anos do
período aquisitivo ou a data de ingresso na Assembléia Legislativa, as
situações desses servidores em relação à contagem dos respectivos
períodos aquisitivos dos institutos de desenvolvimento na carreira
eram as mais diversas. Com isso, algumas situações não foram
explicitadas na Resolução n° 5.214, de 2003. Assim, o art. 1° da
proposição visa adequar a resolução citada, evitando problemas
futuros de interpretação da norma.

A Emenda n° 1, apresentada pela Mesa da Assembléia no 10 turno,
visa promover a adequação do art. 2 0 da proposição, que trata da
revigoração de dispositivos anteriormente revogados.

Verifica-se, então, que o projeto de resolução em tela visa promover
ajustes na Resolução n° 5.214, de 23/12/2003, explicitando situações
referentes às regras de transição de desenvolvimento na carreira dos
servidores desta Assembléia Legislativa e revigorando dispositivos
outrora revogados.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução n° 1.774/2004 na formado vencido no 1° turno.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de julho de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria - George
Hilton.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.77412004

Altera os arts. 8 0 e 10 da Resolução n°5.214, de 23 de dezembro de
2003, que altera o Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria
da Assembléia Legislativa, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Os arts. 80 e 10 da Resolução n° 5.214, de 23 de dezembro

de 2003, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 80 - .......................
§ 1° - Os requisitos estabelecidos neste artigo serão aplicados

gradualmente, inclusive para fins do disposto no art. 10 desta
resolução, nos termos de regulamento, da seguinte forma:

- no ano de 2003, os previstos nos incisos 1 a IV;

Art. 10- ......................
- o servidor que, em 1° de janeiro de 2003, em razão do disposto

no inciso 1 do art. 13 da Deliberação da Mesa n° 2.327, de 17 de
dezembro de 2002, ou em razão de seu ingresso, no ano de 2002, no
Quadro Permanente de Servidores da Secretaria da Assembléia
Legislativa, iniciou o primeiro ano do período aquisitivo da promoção
de que trata o art. 3° da Resolução n° 5.203, de 19 de março de 2002,
poderá concorrer, em 1 0 de janeiro de 2006, a um padrão de
vencimento, contando-se como período aquisitivo os anos de 2003 e
2005;

Vo servidor que obteve, em 1° de janeiro de 2002, a promoção de
que trata o art. 50 da Resolução n° 5.157, de 13 de julho de 1995, e
que, em 1° de janeiro de 2003, iniciou o segundo ano do período
aquisitivo da promoção de que trata o art. 3 0 da Resolução n° 5.203,
de 19 de março de 2002, poderá concorrer:

rÁl



498
a) em 1° de janeiro de 2005, a um padrão de vencimento,

contando-se como período aquisitivo os anos de 2002 e 2004;
b) em P de janeiro de 2006, a um padrão de vencimento, contando-

se como período aquisitivo os anos de 2003 e 2005;
VI - o servidor que, em 1 1 de janeiro de 2002, estava posicionado no

último nível da carreira correspondente ao cargo do qual é titular e
que, em 1° de janeiro de 2003, iniciou o segundo ano do período
aquisitivo da promoção de que trata o art. 30 da Resolução n° 5.203,
de 19 de março de 2002, poderá concorrer:

a) em 10 de janeiro de 2005, a um padrão de vencimento, contando-
se como período aquisitivo os anos de 2002 e 2004;

b) em 1° de janeiro de 2006, a um padrão de vencimento, contando-
se como período aquisitivo os anos de 2003 e 2005.

§ 10 - Não se aplica o disposto nos incisos 1 a VI do "caput" deste
artigo ao servidor que esteja posicionado no último padrão de
vencimento da primeira, da segunda ou da terceira classe da carreira
correspondente à do cargo do qual é titular, conforme o cargo, e que
não possua a escolaridade especificada para a classe subseqüente
àquela em que esteja posicionado.

§ 30 -
II - o servidor que, ao final do período aquisitivo, não possua a

escolaridade especificada para a classe em que esteja posicionado na
carreira correspondente ao cargo do qual é titular ou para a classe
subseqüente, no caso de mudança de classe;

§ 50 - O desenvolvimento na carreira decorrente da aplicação do
disposto neste artigo se dará por:

- progressão, quando a movimentação do servidor se der para
padrão de vencimento subseqüente na carreira em uma mesma
classe;

II - promoção, quando a movimentação do servidor se der do último
padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe
imediatamente subseqüente da carreira.".

Art. 20 - Ficam revigorados os arts. 23 e 24 da Deliberação da Mesa
n° 2.327, de 17 de dezembro de 2002, cabendo à Mesa da
Assembléia Legislativa alterá-los, e os arts. 7 0 , 80 e 90 da Resolução
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n o 5.203, de 19 de março de 2002.".

Art. 30 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os efeitos do art. 2° a 23 de dezembro de 2003.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 736/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 736/2003, de autoria do Deputado Sebastião

Navarro Vieira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Cabo Verde o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 10 do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 736/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cabo Verde o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Cabo Verde imóvel com área de 10.00am 2 (dez mil metros quadrados)
e respectiva benfeitoria, situado na localidade da Serra dos Lemes,
naquele Município, registrado sob o n° 5.306, a fls. 113 do livro 3-1—, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabo Verde.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento da Escola Municipal São Francisco.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no art. 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.290/2003
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.290/2003, de autoria do Deputado Ricardo
Duarte, que acrescenta inciso ao art. 14 da Lei n° 14.181, de 17 de
janeiro de 2002, e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 turno, na
forma do 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° 1.290/2003
Acrescenta inciso ao ai. 14 da Lei n° 14.181, de 17 de janeiro de

2002, que dispõe sobre a política de proteção à fauna e à flora
aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da aqüicultura no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ai. 1° - Fica o ai. 14 da Lei n° 14.181, de 17 de janeiro de 2002,

acrescido do seguinte inciso III:
"Art.14-( ...)
III - incentivo à utilização de tanques-rede em barragens localizadas

no Estado, com prioridade para as espécies nativas.".
Ai. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ai. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.292/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.292/2003, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Leopoldina o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l°do ai. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 1.292/2003

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

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

Leopoldina imóvel com área de 43,76m 2 (quarenta e três vírgula
setenta e seis metros quadrados), parte de um terreno com área total
de 5.216m2 (cinco mil duzentos e dezesseis metros quadrados),
situado na Rua Cândida Maria Farjado Lamóglia, naquele Município,
registrado sob o n° R-1-6.239, a fls. 04v do livro 2-H, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Leopoldina.

Parágrafo único - A doação a que se refere o "caput" deste artigo
tem por objetivo a realização da pavimentação da Rua Carmita
Monteiro.

Art. 20 - O imóvel a que se refere o art. 1° reverterá ao patrimônio do
Estado se o Município de Leopoldina, no prazo cinco anos contados
da publicação desta lei, não cumprir o objetivo da doação,
estabelecido no mesmo artigo.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor da data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.311/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.31112003, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Guaxupé o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l°do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.31112003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guaxupé o
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imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Guaxupé imóvel com área de 2.617m 2 (dois mil seiscentos e
dezessete metros quadrados) e respectivas benfeitorias, composto
pelos lotes n os 116, 117, 122, 123 e 124, situado na Rua Alvarenga
Peixoto, 19, Bairro Vila Rica, naquele Município, registrado sob o n°
14.219, a 1 Is. 165 do livro 3-Q, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Guaxupé.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento de uma escola municipal.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
art. 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.312/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.312/2003, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Três
Pontas o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.312/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Três Pontas o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
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Três Pontas imóvel com área de 10.000m 2 (dez mil metros
quadrados), situado no lugar denominado Faxina, naquele Município,
registrado sob o n° 6.003, a fis. 63 do livro 3-1, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Três Pontas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento de estabelecimento educacional ou com
finalidade social.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
art. 1.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.395/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.395/2004, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Aiuruoca o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.395/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Aiuruoca o

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

Aiuruoca imóvel com área de 10.000m 2 (dez mil metros quadrados),
situado no lugar denominado Campina, naquele Município, registrado
sob o n° 9.096, a fls. 67 do livro 3-E, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Aiuruoca.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo

destina-se ao funcionamento de estabelecimentos educacionais e
sociais.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.466/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.466/2004, de autoria do Governador do
Estado, que cria e disciplina o Programa de Pagamento Incentivado
de Débitos para com a Fazenda Pública do Estado, foi aprovado no 2°
turno, com a Emenda 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° 1.466/2004
Institui o Programa de Pagamento Incentivado de Débitos com a

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

Capitulo 1
Do Programa de Pagamento Incentivado

Art. 1° - Fica instituído o Programa de Pagamento Incentivado de
Débitos com a Fazenda Pública do Estado, em conformidade com o
disposto nesta lei.

Art. 2° - São instrumentos do Programa de Pagamento Incentivado:
- o Bônus Cadastral;

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

Do Bônus Cadastral
Art. 30 - O contribuinte de tributo estadual que esteja em situação de

total adimplência com a Fazenda Pública do Estado, com todos os
seus débitos quitados, incluídas as obrigações com multas, juros e
outros acréscimos legais, fará jus ao Bônus Cadastral.

Art. 40 - O Bônus Cadastral é uma pontuação progressiva e
cumulativa, a ser atribuída ao contribuinte a que se refere o art. 30
proporcionalmente ao tempo de adimplência, nos termos de
regulamento.

§ 10 - O contribuinte fará jus aos seguintes pontos, a título de Bônus
Cadastral:

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

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

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

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

§ 20 - O contribuinte poderá utilizar os pontos obtidos a título de
Bônus Cadastral quando estiver em situação de inadimplência com
relação a débito tributário principal ou acessório, inclusive multas,
juros e outros acréscimos legais.

§ 30 - Completados noventa dias da situação de inadimplência a que
se refere o § 2° sem pagamento ou parcelamento do débito nos
termos desta lei, o contribuinte perderá um terço dos pontos obtidos a
titulo de Bônus Cadastral, a cada mês a partir do vencimento do
prazo.

§ 40 - Decorridos seis meses de novo estado de total adimplência
fiscal, na forma do art. 3 0 , contados da regularização da situação
fiscal, o contribuinte voltará a acumular pontos a título de Bônus
Cadastral, observada a progressividade prevista no § l.

Capítulo III
Do Regime Incentivado para Pagamento à Vista ou Parcelado

Ad. 50 - Nas hipóteses previstas em regulamento, a Secretaria de
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Estado de Fazenda poderá conceder àqueles que possuírem
pontos de Bônus Cadastral desconto para o pagamento à vista dos
valores devidos.

§ 1° - O débito, incluídos juros, multas e outros acréscimos legais,
será consolidado na data em que for negociado, observados os
seguintes descontos progressivos, calculados em função da
pontuação acumulada a título de Bônus Cadastral:

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

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

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

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

§ 20 - O pagamento de débito na forma deste artigo extingue o
Bônus Cadastral, sem prejuízo de, após um ano em novo estado de
total adimplência fiscal, o contribuinte poder utilizar o benefício, nos
termos do § 20 do art. 40 desta lei.

§ 30 - Os percentuais de desconto a que se refere o § 1° serão
especificados em regulamento proporcionalmente às multas e aos
juros incidentes sobre o principal, observados os limites máximos
constantes naquele parágrafo, preservado, em qualquer hipótese, o
principal corrigido pela taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC -, acrescido, conforme o caso, do valor
decorrente da aplicação dos percentuais constantes nas alíneas do
inciso 1 do art. 56 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, ou do
percentual constante no item 1 do § 40 do mesmo artigo.

Art. 60 - Alternativamente ao disposto no art. 5 0 , a Secretaria de
Estado de Fazenda, observadas as normas desta lei e do seu
regulamento, poderá conceder àqueles que puderem utilizar o Bônus
Cadastral parcelamento dos valores devidos.

§ 1 ° - O débito será parcelado, nos termos do "caput" deste artigo,
em, no máximo, sessenta parcelas mensais, iguais e sucessivas,
acrescidas de juros equivalentes à taxa SELIC, na forma do
regulamento.

§ 2 0 - As parcelas a que se refere o § 1° não poderão ser inferiores
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a:
- R$30,00 (trinta reais) para pessoas físicas e microprodutores

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

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

produtores rurais não mencionados nos incisos 1 e II;
IV - R$500,00 (quinhentos reais) para as pessoas jurídicas não

mencionadas nos incisos 1, li e III.
§ 30 - O débito, incluídos juros, multas e outros acréscimos legais,

será consolidado na data em que for concedido o seu parcelamento.
§ 40 - o parcelamento incidirá sobre o total do débito consolidado.
§ 50 - O pagamento da primeira parcela poderá ser efetuado até o

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

§ 6° - Sempre que a parcela for paga dentro do prazo a que se
refere o § 5°, "in fine", o pagamento de até 40% (quarenta por cento)
do seu valor fica diferido para o vencimento da última parcela.

§ 70 - o percentual a que se refere o § 6 0 será. inversamente
proporcional ao número de parcelas do parcelamento concedido,
variando de um máximo de 40% (quarenta por cento) no caso de
pagamento em duas parcelas até um mínimo de 20% (vinte por cento)
no caso de pagamento em sessenta parcelas.

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

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

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

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

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

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

§ 10 - Os percentuais a que se referem os § 7 e 90 serão
especificados em regulamento, proporcionalmente às multas e aos
juros incidentes sobre o principal, preservado, em qualquer hipótese, o
principal corrigido pela taxa SELIC, acrescido, conforme o caso, do
valor decorrente da aplicação dos percentuais constantes nas alíneas
do inciso 1 do art. 56 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, ou
do percentual constante no item 1 do § 4 0do mesmo artigo.

§ 11 - Aqueles que não puderem utilizar o Bônus Cadastral poderão
parcelar os seus débitos com a Fazenda Pública do Estado na forma
deste artigo, excluída a majoração de que trata o § 9 0 .

Capítulo IV
Do Bônus de Adimplência

Art. 7 0 - O pleno adimplemento, no prazo de vencimento, de cada
parcela relativa a parcelamento concedido na forma desta lei implicará
o cômputo, em favor do beneficiário do Programa de Pagamento
Incentivado, de um Bônus de Adimplência.

§ 1° - O Bônus de Adimplência corresponde a um valor contábil igual
ao valor diferido na forma do § 6 0 do art. 60 .

§ 21 - Os valores diferidos e os Bônus de Adimplência atribuídos ao
beneficiário do programa instituído por esta lei serão computados pela
Secretaria de Estado de Fazenda em banco de dados específico e
atualizados segundo os mesmos critérios de reajuste das parcelas.

§ 3° - Observadas as condições constantes no regulamento, o
Bônus de Adimplência poderá ser utilizado por seu titular para o
pagamento:

- integral dos valores diferidos na forma do § 6 0 do art. 60,
juntamente com a quitação da última parcela do parcelamento, desde
que integralizadas as parcelas anteriores; ou

II - integral ou parcial de parcela do próprio parcelamento concedido,
uma única vez a cada doze meses.

§ 40 - A utilização do Bônus de Adimplência a que se refere o inciso
II do § 3 0 somente será permitida em três anos consecutivos ou em
cinco anos alternados e não dará ensejo:

- ao diferimento a que se refere o § 6° do art. 60;
II - ao cômputo do Bônus de Adimplência de que trata este artigo.
§ 50 - Em caso de insuficiência de Bônus de Adimplência para o
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pagamento da última parcela, bem assim dos valores diferidos na
forma do § 6 0 do art. 6 0 , o beneficiário do Programa de Pagamento
Incentivado deverá, no vencimento da última parcela:

- depositar integralmente a diferença remanescente em favor da
Fazenda Pública do Estado, sob pena de exclusão na forma do § 8°
do art. 60 ; ou

II - solicitar parcelamento do saldo devedor remanescente em até
seis parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas segundo os
mesmos critérios aplicáveis às parcelas do parcelamento principal, e o
inadimplemento implicará a exclusão do beneficiário na forma do § 8°
do art. 6°.

§ 6° - A exclusão do Programa de Pagamento Incentivado na forma
do § 80 do art. 60 implica a perda dos Bônus de Adimplência
eventualmente computados.

§ 7° - O beneficiário do Programa de que trata esta lei que fizer o
pagamento dos valores devidos em uma única parcela, na forma do
art. 50 , além do desconto cabível nos termos do § 1° daquele artigo,
fará jus a um segundo desconto de até 50% (cinqüenta por cento), a
título de Bônus de Adimplôncia ficto.

§ 80 - O percentual a que se refere o § 7 0 , especificado em
regulamento, será proporcional às multas e aos juros incidentes sobre
o principal, observado o limite máximo constante naquele parágrafo,
preservado, em qualquer hipótese, o principal corrigido pela taxa
SELIC, acrescido, conforme o caso, do valor decorrente da aplicação,
dos percentuais constantes nas alíneas do inciso 1 do art. 56 da Lei n°
6.763, de 26 de dezembro de 1975, ou do percentual constante no
item 1 do § 40 do mesmo artigo.

§ 90 - O disposto no § 7 0 aplica-se àqueles que não estejam no gozo
do Bônus Cadastral, excluídos os descontos constantes no § 1 2 do art.
52•

Capítulo V
Da Comissão para Concessão de Parcelamento Específico

Art. 80 - Fica instituída, no âmbito da Secretaria de Estado de
Fazenda, Comissão para Concessão de Parcelamento Específico.

§ 1° - A comissão de que trata este artigo será integrada por cinco
servidores públicos estaduais designados pelo Secretário de Estado
de Fazenda, entre os quais o Secretário de Estado Adjunto de
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Fazenda, que a presidirá.

§ 2° - Os membros da comissão terão mandato de um ano,
renovável por igual período, exceto seu presidente.

§ 30 - Ato do Secretário de Estado de Fazenda disciplinará o
funcionamento da comissão de que trata o "caput" deste artigo.

Art. 90 - A Comissão para Concessão de Parcelamento Específico
poderá conceder parcelamento diferenciado segundo as condições
econômico-financeiras do requerente, observado o disposto no art. 30
e nos § 40 a 90 do art. 60 desta lei.

§ 1° - A Comissão poderá conceder parcelamento com prazo de até
cento e oitenta meses.

§ 2° - Observados os limites mínimos constantes no § 2 0 do art. 60 ,
bem como o disposto em regulamento, o parcelamento concedido na
forma deste artigo poderá ter parcelas:

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

estejam submetidas a fatores sazonais.
§ 30 - Aplicam-se aos parcelamentos concedidos pela comissão a

que se refere o "caput" deste artigo os Bônus Cadastral e de
Adimplência instituídos por esta lei.

§ 40 - No caso de parcelamento concedido na forma deste artigo, o
percentual de diferimento será inversamente proporcional ao prazo do
parcelamento, variando do percentual máximo de 40% (quarenta por
cento) a que se refere o § 7 0 do art. 60 , no caso de parcelamento em
duas parcelas, até ser igual a 0% (zero por cento), no caso de
parcelamento em cento e oitenta parcelas.

§ 5° - O Bônus de Adimplência é majorado:
- em 20% (vinte por cento), quando oferecida fiança bancária como

garantia;
II - em 10% (dez por cento), quando oferecida garantia real.
§ 60 - Parcelamento com prazo superior ao limite constante do § 1°

deste artigo somente será concedido por despacho motivado do
Secretário de Estado de Fazenda, pelo prazo máximo de duzentos e
quarenta meses, ouvida a Comissão para Concessão de
Parcelamento Específico, com vistas à preservação da atividade
econômica do devedor, bem assim à conservação dos seus postos de
trabalho, e não fará jus aos Bônus Cadastral e de Adimplência.
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Capítulo VI

Do Bônus de Geração de Emprego
Art. 10 - Ao beneficiário do Programa de Pagamento Incentivado

que, durante o curso do parcelamento, criar postos de trabalho e
contratar novos trabalhadores será concedido o Bônus de Geração de
Emprego, na forma do regulamento.

§ 1° - O Bônus de Geração de Emprego é um valor monetário igual
a 60% (cinqüenta por cento) da remuneração paga aos trabalhadores
contratados nos termos do "caput" deste artigo, após a concessão de
parcelamento na forma desta lei.

§ 2° - O valor monetário a que se refere o § 1° será abatido do
montante da parcela remanescente após o diferimento de que trata o
§ 60 do art. 60, enquanto mantidos os novos postos de trabalho
criados.

§ 3° - A verificação do efetivo incremento mensal da folha de
pagamentos, para efeito do disposto no § 1°, será disciplinada em
regulamento e será feita, em especial, por meio da obtenção de
informações dos órgãos públicos responsáveis pelo trabalho e pelo
emprego.

§ 4° - O benefício a que se refere este artigo preservará, em
qualquer hipótese, o principal corrigido pela taxa SELIC, acrescido,
conforme o caso, do valor decorrente da aplicação dos percentuais
constantes nas alíneas do inciso 1 do art. 56 da Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, ou do percentual constante no item 1 do § 4 0 do
mesmo artigo.

Capítulo VII
Disposições Gerais

Art. 11 - O parcelamento aprovado pela Secretaria de Estado de
Fazenda na forma desta lei poderá ser operacionalizado por
intermédio de instituição financeira conveniada.

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

Art. 12 - Em qualquer das hipóteses previstas nesta lei, sem
exceção, será preservado o principal corrigido pela taxa SELIC,
acrescido, conforme o caso, do valor decorrente da aplicação dos
percentuais constantes nas alíneas do inciso 1 do art. 56 da Lei n°
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6.763, de 26 de dezembro de 1975, ou do percentual constante no
item 1 do § 40 do mesmo artigo.

Art. 13 - As custas e outras taxas judiciárias devidas por força de
ação judicial deverão ser prévia e integralmente quitadas pelo
interessado para o fim de pagamento ou parcelamento nos termos
desta lei.

Art. 14 - Os benefícios concedidos por esta lei não se acumulam
com quaisquer outros concedidos nos termos da legislação vigente.

Art. 15- Os débitos ainda não constituídos deverão ser confessados,
de forma irretratável e irrevogável.

Art. 16 - A Secretaria de Estado de Fazenda poderá celebrar
convênios com entidades empresariais para a sua cooperação no
encaminhamento de pedidos de pagamento ou parcelamento nos
termos desta lei, observado o disposto no regulamento.

Capítulo VIII
Disposições Transitórias

Art. 17 - O contribuinte em estado de total adimplência fiscal em 31
de dezembro de 2003 fará jus, na data de publicação desta lei e nos
termos do regulamento, ao Bônus Cadastral de que trata o art. 30.

Art. 18 - O contribuinte de tributo estadual que não preenchia, em 31
de dezembro de 2003, as condições estabelecidas no art. 30 poderá,
no prazo de cento e oitenta dias contados da publicação desta lei,
solicitar admissão no Regime Incentivado para Pagamento à Vista ou
Parcelado, de que trata o Capítulo III desta lei, e nas condições
estabelecidas no art. 9 0 .

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

§ 2 1 - O Bônus de Inclusão é um desconto regressivo calculado em
função do momento de adesão ao Regime Incentivado para
Pagamento à Vista ou Parcelado, na forma do "caput" deste artigo.

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

§ 40 - Para os pagamentos à vista, sem prazo de carência,
efetuados em até trinta dias contados da publicação desta lei, o Bônus
de Inclusão será de 20% (vinte por cento).

§ 50 - Aplicam-se ao Regime Incentivado para Pagamento à Vista ou
Parcelado concedido na forma do "caput" deste artigo as disposições
relativas ao Bônus de Adimplência.

§ 60 - O disposto neste artigo aplica-se aos débitos constituídos ou
não, inscritos ou não como Dívida Ativa, mesmo em fase de execução
fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior,
não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de
pagamento.

§ 70 - Para efeito do disposto neste artigo, os débitos ainda não
constituídos deverão ser confessados, de forma irretratável e
irrevogável.

§ 80 - Para o fim da transação prevista neste artigo, os honorários
advocaticios:

- não serão devidos, em se tratando de débitos não ajuizados,
ainda que inscritos em Dívida Ativa;

II - serão fixados em, no máximo, 5% (cinco por cento), em se
tratando de débitos objeto de execução fiscal;

III - serão parcelados, quando couber, segundo as demais regras do
Programa de Pagamento Incentivado.

§ 90 - O disposto no § 8 0 aplica-se aos parcelamentos em curso e
não dá ensejo à restituição de valores já pagos.

Art. 19 - A opção por parcelamento na forma desta lei exclui a
concessão de qualquer outro, ficando extintos os parcelamentos
anteriormente concedidos e não liquidados, admitida, na forma do
regulamento, a transferência dos seus saldos para o Programa de
Pagamento Incentivado de que trata esta lei.

Art. 20 - O disposto nos arts. 18 e 19 aplica-se às microempresas,
às empresas de pequeno porte, aos microprodutores rurais e aos
produtores rurais de pequeno porte que estejam na informalidade e
que, no prazo estabelecido no "caput" do art. 18, regularizem a sua
situação fiscal com a Secretaria de Estado de Fazenda.

§ 1° - Na hipótese prevista no "caput" deste artigo, o Bônus de
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Inclusão varia de um máximo de 60% (sessenta por cento), no
primeiro mês a partir da publicação desta lei, a um mínimo de 10%
(dez por cento), no sexto mês contado da publicação desta lei,
preservado, em qualquer hipótese, o principal corrigido pela taxa
SELIC, acrescido, conforme o caso, do valor decorrente da aplicação
dos percentuais constantes nas alíneas do inciso 1 do art. 56 da Lei n°
6.763, de 26 de dezembro de 1975, ou do percentual constante no
item 1 do § 40 do mesmo artigo.

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

Capítulo IX
Disposições Finais

Art. 21 - O regulamento estabelecerá normas complementares ao
cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 23 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 1 APRESENTADO NO 10

TURNO AO PROJETO DE LEI N° 1.364/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, o Projeto

de Lei n° 1.36412004 acrescenta dispositivos à Lei n° 6.763, de 1975,
que consolida a legislação tributária estadual.

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

Em seguida a matéria foi apreciada pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que opinou pela rejeição do projeto.

Encerrada a discussão em to turno, foi apresentado em Plenário o
Substitutivo n° 1, cabendo agora a esta Comissão emitir parecer sobre
a referida proposição.

Fundamentação
A proposição em tela altera a Lei n° 6.763, de 26/12/75, a Lei n°

13.470, de 17/1/2000, e a Lei Delegada n° 60, de 29/1/2003, e tem
como objetivo atender aos anseios da cafeicultura mineira, no que diz
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respeito ao tratamento tributário das operações com café destinado
à exportação, e, ao mesmo tempo, promover adequações necessárias
na legislação tributária em geral.

Para isso, o substitutivo prevê a realização de estudos pela
Secretaria de Estado da Fazenda, visando aprimorar a legislação
tributária aplicável às operações com café. A justificativa do autor é de
que já existe um grupo de trabalho, criado pela Resolução n° 3.523,
de 30/4/2004, do Secretário de Estado da Fazenda, realizando
estudos sobre a legislação tributária relativa ao café. Dessa forma, o
assunto de que trata o substitutivo poderá ser incluído nas análises do
grupo.

A proposição também prevê a autorização para considerar como
efetivamente exportadas 70% das operações com café cru, em grão,
destinado à exportação, anteriores a 25/5/2000. Esta medida,
segundo a justificativa do autor, resolverá as pendências atualmente
existentes entre o Fisco e o Contribuinte nas questões relativas à
exportação do café. Em razão de alteração do RICMS/96, no período
de 7/11/96 a 24/5/2000, deixou de ser exigida a menção na nota fiscal
da classificação COB (Classificação Oficial Brasileira) do tipo de café,
por peneira, bebida e outros elementos identificadores. Após tal
alteração, instaurou-se um conflito entre o Fisco e o contribuinte no
tocante à comprovação da exportação, uma vez que não é possível a
perfeita vinculação ou identificação entre a mercadoria remetida para
exportação e aquela efetivamente exportada, principalmente porque
parte dessas mercadorias era submetida ao processo de "blend"
(mistura de diversos tipos de café).

As demais alterações propostas se referem essencialmente a
adequações relativas a penalidades, modificando ainda dispositivos
da legislação sobre Conselho de Contribuintes e estrutura da
Secretaria de Estado da Fazenda.

No que diz respeito às penalidades, as alterações propostas na Lei
n°6.763, de 1975, visam à redução de multas e ao abrandamento das
regras de aplicação das penalidades quando do descumprimento de
obrigação tributária.

O inciso V acrescentado ao art. 9 0 da Lei n° 13.470, de 2000, visa
tornar o crédito tributário relativo ao IPVA de natureza não
contenciosa, com o objetivo de vedar os recursos ao Conselho de
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Contribuintes do Estado. A alteração tem também o objetivo de
estimular a adesão ao programa incentivado de pagamento de
débitos, previsto no Projeto de Lei n° 1.466/2004, recentemente
aprovado por esta Casa.

Já o inciso VI acrescentado à mesma lei visa vedar a possibilidade
de que o crédito tributário originado do não-pagamento de taxa, em
que o fato gerador tenha se materializado a partir de requerimento
formal do contribuinte ao órgão prestador do serviço ou titular do
exercício do poder de polícia, seja contestado no Conselho de
Contribuintes do Estado. Via de regra, as taxas relacionadas com a
prestação de serviços ou com o exercício do poder de polícia têm que
ser pagas antes da prestação de serviços ou da licença ou
autorização para praticar o ato submetido ao controle e fiscalização do
poder público. Todavia, há situações em que - apesar de o interesse
do particular predominar sobre o público -, mister se faz prestar o
serviço sem a prévia comprovação do pagamento da taxa, por razões
de urgência ou para se evitar um mal maior. Nesses casos, a atuação
do órgão estatal é precedida de requerimento formal por parte do
contribuinte, em que este assume o compromisso de efetuar o
pagamento do tributo devido. Assim sendo, não faz sentido discutir a
exigência do referido tributo perante o Conselho de Contribuintes.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto em análise
não apresenta impacto negativo sobre as contas públicas do Estado,
razão pela qual somos favoráveis a sua aprovação por esta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Substitutivo n° 1 ao

Projeto de Lei n° 1.364/2004.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Jô Moraes -

Antônio Carlos Andrada.
PARECER PARA O 1 0 TURNO SOBRE AS EMENDAS N OS 7 A 14

AO PROJETO DE LEI N° 1.344/2003
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governadordo Estado, e encaminhado a esta Casa

por meio da Mensagem n° 151/2003, o projeto de lei em epígrafe
institui e estrutura a carreira de Agente de Segurança Socioeducativo.
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Publicado no "Diário do Legislativo" de 31112/2003 e republicado

em 24/3/2004, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
pela constitucional idade e pela legalidade da matéria com as
Emendas nos 1 a 6, que apresentou. As Comissões que se seguiram
também opinaram de forma favorável à matéria.

Foram apresentadas, em Plenário, as Emendas ns° 7 a 12, do
Governador do Estado, e 13 e 14, do Deputado Rogério Correia.

Retorna, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer
sobre as emendas apresentadas em Plenário, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em exame institui e estrutura a carreira de Agente de

Segurança Socioeducativo da Secretaria de Estado de Defesa Social,
órgão integrante do Grupo de Atividades de Defesa Social.

A referida carreira será composta por mil cargos de provimento
efetivo, com as atribuições de exercer atividades de vigilância e
escolta dos internos, intramuros e extramuros, nos estabelecimentos
da Superintendência de Atendimento às Medidas Socioeducativas,
zelando por sua integridade física, mental e emocional.

Durante a sua tramitação, o projeto foi profundamente analisado
pela Comissão de Constituição e Justiça, que propôs
aperfeiçoamentos de ordens técnica e jurídica à matéria por meio das
Emendas nos 1 a 6, que receberam parecer favorável das comissões
responsáveis pela análise do mérito do projeto.

Recebe, agora, a matéria novas sugestões de aprimoramento, por
meio das emendas apresentadas pelo Governador do Estado e pelo
Deputado Rogério Correia. Vale ressaltar que algumas sugestões
contidas nas emendas do Governador do Estado já tinham sido
propostas pela Comissão de Constituição e Justiça; todavia, tendo em
vista que muitas das sugestões serão por nós acolhidas, conforme
explicitaremos logo a seguir, apresentaremos o Substitutivo n° 1, que
já consolida as alterações propostas pela referida Comissão, bem
como aquelas propostas pelas emendas que serão por nós acolhidas.
O substitutivo também tem o condão de aperfeiçoar o projeto no
tocante à técnica legislativa. Passamos, pois, à análise pormenorizada
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das emendas.

A Emenda n° 7 explicita que o quantitativo dos cargos da carreira de
Agente de Segurança Socioeducativo é resultante da soma dos
cargos criados e transformados pelo projeto. Acolhemos o seu
conteúdo no art. 1° do Substitutivo n° 1.

A Emenda n° 8 propõe uma nova conceituação para determinados
termos utilizados no projeto, como grupo de atividades, plano de
carreira, nível, grau, entre outros. Tal adequação se faz necessária
para harmonizar os conceitos da proposição com aqueles previstos no
Projeto de Lei Complementar n° 52/2004, que altera o Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado e já tinha, inclusive, sido proposta
pela Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Acolhemos, pois, no art. 30 do Substitutivo n° 1, a proposta da
Emenda n° 8; todavia, consideramos totalmente dispensável a
inclusão de um dispositivo discriminando quais órgãos integram o
Grupo de Atividades de Defesa Social, pois eles já estão previstos em
outro projeto, que sequer foi aprovado.

Também o conteúdo da Emenda n° 9 está incorporado ao
Substitutivo n° 1, em seus arts. 10, 40 e 50.

Acolhemos, igualmente, a Emenda n° 10, que propõe para oart. 24
do projeto redação idêntica à proposta pela Emenda n° 4, da
Comissão de Constituição e Justiça.

Somos também favoráveis à Emenda n° 11, que apenas tem o
condão de fixar, no art. 26 do projeto original, o número de servidores
que terão direito ao disposto no art. 18 da Lei n° 14.695, de 2003, que
reposiciona os servidores ocupantes de cargos da classe de Agente
de Segurança Penitenciário.

A Emenda n° 12 insere dois dispositivos no projeto, referentes aos
ocupantes de cargo ou função pública de Agente de Segurança
Penitenciário. Um estende a 61 deles que estiverem exercendo a
atividade de custódia de preso na Polícia Civil do Estado o disposto no
art. 18 da Lei n° 14.695, de 2003, acima referido. O outro cuida de
esclarecer que os servidores detentores de função pública não
efetivados serão posicionados apenas para fins de percepção de
vencimento básico.

Acolhemos, por fim, a Emenda n° 13, do Deputado Rogério Correia,
que condiciona o ingresso na carreira de Agente de Segurança
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Socioeducativo à comprovação de inexistência de antecedentes
criminais, por julgarmos que esta é uma medida que aprimora o
projeto.

Somos, entretanto, contrários à Emenda n° 14, que estabelece a
penalidade de afastamento para o servidor ocupante de cargo de
Agente de Segurança Socioeducativo nos casos que menciona.
Entendemos que tal matéria tem natureza estatutária uma vez que
interfere nos direitos e nos deveres do servidor; deve, pois, ser tratada
em lei complementar, como determina o art. 65, § 2 0, inciso III da
Constituição do Estado.

No Substitutivo n° 1, prevemos, para manter uma correlação com os
demais projetos instituidores de carreira em tramitação nesta Casa,
que a tabela de vencimento básico da carreira de Agente de
Segurança Socioeducativo será estabelecida em lei, observada a
estrutura prevista no Anexo 1 e que o texto do decreto que
estabelecerá as regras para o reposicionamento dos servidores nas
carreiras instituídas por esta lei será disponibilizado para consulta
pública.

Também a pedido informal do Poder Executivo, incluímos no
Substitutivo n° 1 dispositivo que limita o recebimento da Gratificação
de Agente de Segurança Penitenciário em Estabelecimento Penal,
previsto no art. 7, 16 e 18 da Lei n° 14.695, de 2003, até a data da
publicação da tabela de vencimento básico da carreira.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, na forma do seguinte

Substitutivo n° 1, das Emendas nos  a 13 e pela rejeição da Emenda
n° 14.

Informamos que, com a aprovação do Substitutivo n° 1, ficam
prejudicadas as Emendas n

o
s 1 a 6 da Comissão de Constituição e

Justiça e as Emendas nos 7 e 9 a 13, que foram totalmente
incorporadas.

SUBSTITUTIVO N° 1
Institui e estrutura a carreira de Agente de Segurança

Socioeducativo do Poder Executivo.
Capítulo 1

Disposições Gerais
Art. 1° - Fica instituída, na forma desta lei, a carreira de Agente de
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Segurança Socioeducativo, integrante do Grupo de Atividades de
Defesa Social do Poder Executivo.

§ 1° - As atribuições dos cargos que compõem a carreira de que
trata esta lei possuem natureza de atividade exclusiva de Estado.

§ 20 - A estrutura da carreira instituída por esta lei e o número de
cargos são os constantes no Anexo 1.

§ 30 - O quantitativo de cargos da carreira de que trata o 'caput"
deste artigo é resultante da soma dos cargos de provimento efetivo
transformados e criados por esta lei.

Art. 20 - São atribuições gerais da carreira de que trata esta lei:
- exercer atividades de vigilância e escolta nos espaços intramuros

e extramuros nos estabelecimentos da Superintendência de
Atendimento às Medidas Socioeducativas, zelando pela integridade
física, mental e emocional dos adolescentes em regime de internação
e semiliberdade;

II - garantir a integridade do patrimônio e a segurança dos servidores
em exercício nas unidades de atendimento;

III - assegurar o cumprimento das medidas socioeducativas; e
IV - atuar como orientador no processo de reinserção social do

adolescente em conflito com a lei.
Parágrafo único - As atribuições específicas da carreira de que trata

esta lei serão definidas em regulamento.
Art. 30 - Para os efeitos desta lei consideram-se:

- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo
sua área de atuação;

II - carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados
segundo sua natureza e complexidade e estruturados em níveis e
graus, escalonados em função do grau de responsabilidade e das
atribuições da carreira;

III - cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação,
remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades definidos
em lei e direitos e deveres de natureza estatutária estabelecidos em
lei complementar;

IV - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e
de provimento em comissão de órgão ou de entidade;

V - nível a posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
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mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus, com os
mesmos requisitos de capacitação e mesma natureza, complexidade,
atribuições e responsabilidades;

VI - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira.

Art. 40 - Os cargos de que trata esta lei são lotados no Quadro de
Pessoal da Secretaria de Estado de Defesa Social.

Art. 50 - E vedada a mudança de lotação de cargos da carreira de
que trata esta lei, bem como a transferência de seus ocupantes para
os demais órgãos e entidades da administração pública estadual.

Ar(. 60 - Poderá haver cessão de servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo da carreira de que trata esta lei para órgão ou
entidade integrante de carreira diversa para o exercício de cargo de
provimento em comissão ou função gratificada.

Art. 70 - Os ocupantes de cargo de provimento efetivo integrante da
carreira de que trata esta lei cumprirão jornada de quarenta horas
semanais, em regime de dedicação exclusiva.

Art. 80 - A tabela de vencimento básico da carreira de que trata esta
lei será estabelecida em lei, observada a estrutura prevista no Anexo

Capítulo II
Da Carreira

Seção 1
Do Ingresso

Art. 90 - O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos e dar-se-á no primeiro grau do nível inicial da carreira.

§ 10 - O ingresso na carreira de que trata esta lei dependerá, de
comprovação mínima de habilitação em nível intermediário, conforme
edital do concurso público.

§ 2° - Para fins do disposto nesta lei, considera-se nível
intermediário a formação em ensino médio ou em curso de educação
profissional de ensino médio, na forma da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação.

§ 30 - o ingresso na carreira de que trata esta lei fica condicionado à
comprovação da inexistência de antecedentes criminais.

Art. 10 - 0 concurso público será de caráter eliminatório e
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classificatório e poderá conter as seguintes etapas sucessivas,
tendo em vista as especificidades e peculiaridades das atividades:

- provas ou provas e títulos;
II - prova de condicionamento físico por testes específicos;
III - prova de aptidão psicológica e psicotécnica;
IV - curso de formação técnico-profissional, na forma do

regulamento.
§ 1° - As instruções reguladoras dos processos seletivos serão

publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as especificidades e
peculiaridades das atividades do cargo, no mínimo:

- o número de vagas existentes;
II - as matérias sobre as quais versarão as provas e respectivos

programas;
III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;
IV - os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso;
V - o caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do

concurso;
VI - os requisitos para a inscrição com exigência mínima de

comprovação:
a) de estar o candidato no gozo dos direitos políticos;
b) de quitação com as obrigações militares;
VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira.
§ 2° - Compete à Escola de Formação e Aperfeiçoamento

Penitenciário, diretamente ou mediante convénio, elaborar a grade
curricular e ministrar o curso a que se refere o inciso IV do "caput"
deste artigo.

Art. 11 - Concluído o concurso público e homologados os resultados,
a nomeação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem de
classificação e ao prazo de validade do concurso.

§ ? - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data
de sua homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 20 - São exigências para a realização do curso a que se refere o
inciso IV do art. 10 e para a posse em cargo de provimento efetivo:

- comprovação dos requisitos constantes dos incisos VI e VII do §
l o do art. 10;

II - comprovação de idoneidade e conduta ilibada, nos termos de
regulamento;
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III - realização de exame médico para avaliação de aptidão física
e mental para o cargo, nos termos da legislação vigente;

IV - temperamento adequado ao exercício das atividades inerentes à
categoria funcional, apurado em exame psicotécnico.

Art. 12 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo
do Poder Executivo que, em razão de concurso público posterior à
publicação desta lei, ingressar em cargo de carreira de Agente de
Segurança Socioeducativo, cuja remuneração, incluídos adicionais,
gratificações e vantagens pessoais, for superior à remuneração deste
cargo, poderá perceber a diferença a título de vantagem pessoal
nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à revisão geral da
remuneração dos servidores estaduais.

Parágrafo único - Para o cálculo da diferença prevista no "caput"
deste artigo, não serão computados os adicionais a que se refere o
art. 118 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.

Seção II
Do Desenvolvimento da Carreira

Art. 13 - O desenvolvimento do servidor na carreira de que trata esta
lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 14 - Progressão é a passagem do servidor público ocupante de
cargo de provimento efetivo para grau imediatamente superior no
mesmo nível da carreira a que pertence.

Parágrafo único - Fará jus à progressão o servidor que preencher os
seguintes requisitos:

- encontrar-se no efetivo exercício do cargo;
II - ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo exercício no

mesmo grau;
III - ter recebido duas avaliações satisfatórias de desempenho

individual desde a sua progressão anterior, nos termos das normas
legais pertinentes.

Art. 15 - Promoção é a passagem do servidor público ocupante de
cargo de provimento efetivo para nível imediatamente superior na
mesma carreira a que pertence.

§ 1° - A promoção fica condicionada ao preenchimento dos
seguintes requisitos:

- participação e aprovação do servidor em atividades de formação
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e aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e
financeira para implementação de tais atividades;

II - cinco avaliações periódicas de desempenho
satisfatórias, nos termos de regulamento;

III - permanência do servidor no nível inferior pelo prazo
cinco anos de efetivo exercício;

IV - existência de vagas;
V - comprovação da escolaridade mínima exigida para

qual se pretende ser promovido, se houver.
§ 20 - As atividades a que se refere o inciso 1 serão desenvolvidas

em parceria com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento
Penitenciário.

§ 30 - Para efeito de desempate no processc da promoção, serão
apurados, sucessivamente:

- a maior média de resultados obtidos nas avaliações de
desempenho no respectivo período aquisitivo;

II - o maior tempo de serviço no nível;
III - o maior tempo de serviço na carreira;
IV - o maior tempo no serviço público estadual;
V - o maior tempo em serviço público;
VI - o servidor de maior idade.
§ 4° - O posicionamento do servidor no nível para o qual foi

promovido dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja
superior ao percebido pelo servidor no momento da promoção.

Art. 16 - Após conclusão do estágio probatório, o servidor
considerado apto será posicionado no segundo grau do nível de
ingresso na carreira.

Art. 17 - A contagem do prazo para fins da primeira promoção e da
segunda progressão terá início após a conclusão do estágio
probatório, desde que o servidor tenha sido aprovado.

Art. 18 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade
adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou
supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações
periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins de
progressão ou promoção na hipótese de formação diversa ou superior
àquela exigida pelo nível em que o servidor estiver posicionado na
carreira, relacionada com a natureza e complexidade da respectiva

individual

mínimo de

o nível ao
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carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do
disposto neste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo
vedado seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer
vantagem pecuniária, salvo para concessão do Adicional de
Desempenho - ADE.

Art. 19 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que,
no período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinar em que seja:
a) suspenso;
b) exonerado ou destituído de cargo de provimento em comissão ou

função gratificada que estiver exercendo;
II - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os

casos previstos como de efetivo exercício nas normas estatutárias e
em legislação específica.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no inciso II do "capuf' deste
artigo, o afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para
fins de promoção e progressão, contando-se, para tais fins, o período
anterior ao afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva
avaliação periódica de desempenho individual.

Art. 20 - A avaliação periódica de desempenho individual a que se
referem os arts. 14, 15, 18 e 19 será realizada nos termos da
legislação pertinente e de seu regulamento.

Capítulo III
Disposições Transitórias

Art. 21 - Os atuais doze cargos de provimento efetivo de Agente de
Segurança Penitenciário, lotados nos estabelecimentos
socioeducativos da Secretaria de Estado de Defesa Social, ficam
transformados no cargo de provimento efetivo de Agente de
Segurança Socioeducativo, na forma da correlação estabelecida no
Anexo II.

§ 1° - Os cargos de provimento efetivo transformados em cargos de
provimento efetivo integrantes desta carreira são os constantes no
Anexo 1, e os cargos cujo quantitativo não esteja relacionado nesta lei
são considerados extintos.

§ 20 - Ficam criados no Anexo 1 novecentos e oitenta e oito cargos
de provimento efetivo de Agente de Segurança Socioeducativo.
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§ 30 - Os cargos de provimento efetivo transformados e criados

em decorrência desta lei serão identificados em decreto.
Art. 22 - Os servidores públicos ocupantes de cargo de provimento

efetivo lotados e em exercício, na data de publicação desta lei, nos
estabelecimentos socioeducativos da Secretaria de Estado de Defesa
Social serão enquadrados na estrutura estabelecida no Anexo 1,
conforme tabela de correlação constante do Anexo II.

Parágrafo único - O enquadramento de que trata o "caput" deste
artigo não interferirá no direito a que se refere o art. 115 do Ato das
Disposições Transitórias da Constituição do Estado acrescido pela
Emenda à Constituição n° 57, de 15 de julho de 2003.
Art. 23 - As regras de posicionamento decorrentes do

enquadramento a que se refere o art. 22 serão estabelecidas em
decreto e abrangerão critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo
servidor;

II - o tempo de serviço público estadual no cargo transformado em
cargo integrante da carreira de que trata esta lei;

III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido
pelo servidor na data de publicação do decreto que estabelecer as
regras de posicionamento.

§ 10 - As regras de posicionamento não poderão acarretar redução
da remuneração percebida pelo servidor público na data de
publicação do decreto que as estabelecer.

§ 20 - O texto do decreto que estabelecer as regras de
posicionamento ficará disponível, para consulta pública, na página da
SEPLAG na internet, durante, pelo menos, os quinze dias anteriores à
data de sua publicação, após notícia prévia no órgão oficial de
imprensa do Estado.

Art. 24 - Os atos de posicionamento dos servidores públicos efetivos
decorrentes do enquadramento de que trata o art. 22 somente
ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer as tabelas de
vencimento básico da carreira, bem como do decreto a que se refere o
art. 23.

§ 10 - Os atos a que se refere o "caput" deste artigo somente
produzirão efeitos após sua publicação.

§ 20 - Enquanto não ocorrer	publicação dos atos de
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posicionamento de que trata o "caput" deste artigo, será mantido o
valor do vencimento básico percebido pelo servidor público ocupante
de cargo das carreiras de que trata esta lei na data de publicação do
decreto que estabelecer as regras de posicionamento, acrescido das
vantagens previstas na legislação vigente.

§ 30 - Os atos a que se refere o "caput" deste artigo serão
formalizados por meio de resolução conjunta do Secretário de Estado
de Defesa Social e do Secretário de Estado de Planejamento e
Gestão.

Art. 25 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura da nova
carreira na forma da correlação constante no Anexo II apenas para
fins de percepção do vencimento básico correspondente ao nível e
grau que for posicionado, assegurando-se as regras de
posicionamento estabelecidas aos servidores desta carreira, levando-
se em consideração para tal fim o cargo ou a função em que se deu a
aposentadoria.

Art. 26 - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo de provimento
efetivo da carreira de que trata esta lei o disposto no art. 7 0 , no art. 16,
nos § 1°, 20 e 30 do art. 18 e no Anexo II da Lei n° 14.695, de 30 de
julho de 2003, até a publicação da tabela a que se refere o art. 81
desta lei.

Art. 27 - Aos seis servidores ocupantes de cargos da classe de
Agente de Segurança Penitenciário, a que se refere o art. 6° da Lei n°
13.720, de 27 de setembro de 2000, lotados e em exercício na
Superintendência de Segurança e Movimentação Penitenciária da
Secretaria de Estado de Defesa Social, aplica-se o disposto no ad. 18
da Lei n° 14.695, de 2003.

Art. 28 - Aos sessenta e um servidores ocupantes de cargos da
classe de Agente de Segurança Penitenciário, a que se refere o art. 6°
da Lei n° 13.720, de 27 de setembro de 2000, à disposição da Polícia
Civil do Estado de Minas Gerais e exercendo atividade de custódia de
preso, aplica-se o disposto no art. 18 da Lei n° 14.695, de 2003.

Art. 29 - O posicionamento dos servidores detentores de função
pública de Agente de Segurança Penitenciário, que não tenham sido
efetivados, na estrutura da carreira de que trata a Lei n° 14.695, de 30
de julho de 2003, será apenas para fins de percepção do vencimento
básico correspondente ao nível e grau que for posicionado, devendo

rÀ



528
ser mantida a expressão "função pública", bem como ser atribuída
a mesma denominação do nível em que for posicionado.

Parágrafo único - O posicionamento de que trata o "caput" deste
artigo observará o disposto no art., 18 da Lei n° 14.695, de 2003.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo l
(a que se referem os ads. 10, 80 , 21 e 22 da Lei n° de de de 2004)

Estrutura da Carreira de Agente de Segurança Socioeducativo
Jornada de trabalho: 40 horas/semana
* - A tabela do Anexo 1 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 7.7.2004.
Anexo II

(a que se referem os arts. 21, 22, 25 e 26 da Lei n° de de de 2004)
Tabela de Correlação

* - A Tabela do Anexo II foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 7.7.2004.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Jô Moraes

- Dalmo Ribeiro Silva - Antônio Carlos Andrada.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.891/2004

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, a proposição em exame requer ao Presidente desta
Casa seja encaminhado ofício ao Presidente da Companhia de
Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG - solicitando o
envio de cópia do ofício encaminhado ao Tesouro Nacional referente
ao acordo de novação de dívidas e responsabilidades do Fundo de
Compensação de Variações Salariais - FCVS - relativo a saldos
devedores remanescentes da liquidação de contratos de
financiamento habitacional, nos termos da Lei Federal n° 10.150, de
21/1212000, cópia da ata que autorizou a COHAB-MG a realizar a
operação junto à Caixa Econômica Federal, bem como os seguintes
dados: valor de repasses do Tesouro Estadual à COHAB-MG nos
anos de 2000 a 2003 e a previsão para os anos de 2004 a 2006; valor
da arrecadação a título de prestações recebidas dos mutuários e de
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quitação de saldo devedor no mesmo período; valor da operação
realizada com a Caixa Econômica Federal no cumprimento da Lei n°
10.150; valor do saldo devedor total dos mutuários com cobertura do
FCVS; valor total a ser desembolsado pela COHAB-MG para dar
quitação a todos os mutuários que têm esse direito, de acordo com a
Lei n°10.150.

Fundamentação
A matéria em apreço refere-se a novação de dívidas e

responsabilidades do Fundo de Compensação de Variações Salariais
- FCVS -, de que trata a Lei Federal n° 10.150, de 21/12/2000.

Essa lei, no § 30 do art. 20, dispõe em quais circunstâncias os
mutuários a ela têm direito, a saber: " As dívidas relativas aos
contratos referidos no 'caput', assinados até 31 de dezembro de 1987,
poderão ser novadas por montante correspondente a cem por cento
do valor do saldo devedor posicionado na data de reajustamento do
contrato, extinguindo-se a responsabilidade do FCVS sobre os
contratos".

Em relação às Companhias de Habitação Popular - COHABs -, o §
80 do art. 30 da referida lei disciplina que: "As Companhias de
Habitação Popular, e assemelhadas, que exercem a opção pela
novação prevista nesta lei poderão, excepcionalmente, pagar seus
débitos, existentes até 31 de dezembro de 2000, junto ao Seguro
Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação, mediante prévio
encontro de contas com créditos do FCVS, no ato da primeira
novação, observada a equivalência econômica da operação, sem
prejuízo da incidência dos encargos previstos na legislação vigente".

Entendemos então que a lei disciplina quem a ela tem direito e dá
opção às Companhias de Habitação Popular de aderir ou não a essa
novação.

Em reunião realizada em 5/5/2004, a Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte, realizou debate sobre a questão de
imóveis financiados beneficiados pelo disposto na Lei n°10.150.

Estiveram presentes, além de outros convidados, representantes da
COHAB-MG, que, ao serem questionados sobre a existência de ata
de reunião realizada em 2002, na qual, por ordem do então
Governador Itamar Franco, foi autorizado à COHAB-MG aderir ao
estabelecido na Lei n° 10.150, e sobre ofício encaminhado ao Tesouro
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Nacional em que se formula a adesão dessa Companhia à
novação, disseram que a essas questões somente a direção da
COHAB poderia responder.

Como surgiram vários questionamentos que não foram devidamente
esclarecidos, a Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, motivada pelos parlamentares presentes, elaborou o
requerimento que ora analisamos.

Concordamos com a pertinência da proposição e, a bem da
comunidade, consideramos necessário o esclarecimento do assunto;
no entanto, opinamos por apresentar substitutivo à matéria para dar-
lhe maior clareza e adequá-la às normas de redação deste
parlamento.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Requerimento

n°2.891/2004 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte requer a
V.Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Presidente da
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG -,
solicitando as seguintes informações: cópia do ofício encaminhado ao
Tesouro Nacional no qual a COHAB-MG aderiu ao acordo de novação
de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de
Variações Salariais - FCVS -, conforme dispõe a Lei Federal n°
10.150, de 21/12/2000; cópia da ata em que a COHAB-MG manifestou
à Caixa Econômica Federal a sua opção pela novação; quantos
contratos já foram quitados nos termos dispostos naquela lei; valor
dos repasses do Tesouro Estadual à COHAB-MG nos anos de 2000 a
2003 e qual a previsão desses valores para os anos de 2004 a 2006;
qual a arrecadação a título de prestações recebidas dos mutuários e
de quitação do saldo devedor no mesmo período, com cobertura do
FCVS; valor da operação realizada com a Caixa Econômica Federal
para fins do cumprimento daquela lei; valor total a ser desembolsado
pela COHAB-MG para dar quitação a esses mutuários.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de julho de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise -
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