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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 8 DE JULHO DE 2004

ATAS

ATA DA 52 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15- LEGISLATURA, EM 6/7/2004

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

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n
o
s 252 a 257/2004

(encaminham os Projetos de Lei n os 1.795 a 1.800/2004,
respectivamente), do Governador do Estado - Proposta de Ação
Legislativa n° 228/2004 - Oficíos - 2 a Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projeto de Resolução n° 1.801/2004 -
Projetos de Lei n os 1.802 a 1.809/2004 - Requerimentos n°5 3.097 a
3.107/2004 - Requerimentos da Comissão Especial dos Depósitos de
Veículos Apreendidos, da Comissão Especial da Silvicultura, da
Deputada Lúcia Pacífico e outros e dos Deputados Adalclever Lopes,
Adelmo Carneiro Leão e outros, Márcio Passos e outros e Antônio
Andrade - Proposição Não Recebida: Projeto de Lei do Deputado
Doutor Viana - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Turismo, de Educação, de Meio Ambiente, de Segurança Pública, de
Administração Pública, do Trabalho e de Participação Popular -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Doutor Viana e Carlos
Pimenta, da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Domingos
Sávio - 28 Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de Inscrições -
Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento dos
Deputados Adalclever Lopes e Adelmo Carneiro Leão e outros, da
Deputada Lúcia Pacífico e outros e do Deputado Márcio Passos e
outros; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos do
Deputado Antônio Andrade, da Comissão Especial dos Depósitos de
Veículos Apreendidos e da Comissão Especial da Silvicultura;
aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz
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Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto
Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar João Leite - José
Henrique - José Milton - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo Piau - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h15min, a lista

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

i a Parte
? Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Carlos Pimenta, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 252/2004*
Belo Horizonte, 30 de junho de 2004.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza a
abertura de crédito suplementar no valor de R$35.200.000,00 (trinta e
cinco milhões e duzentos mil reais) em favor do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais.
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O crédito suplementar está assim especificado:

- R$19.000.000,00 (dezenove milhões de reais) para atender
despesas com a majoração da alíquota da contribuição previdenciária
patronal, conforme disposto no § 1° do art. 28 da Lei Complementar
Estadual n° 64, de 25 de março de 2002;

II - R$14.100.000,00 (catorze milhões e cem mil reais) para atender
despesas com pessoal, sendo F{$13.600.000,00 para cobrir o
crescimento vegetativo da folha, decorrente de progressão, promoção
e apostilamento, e R$500.000,00, para atender à nomeação de
auditores;

III - R$2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) para atender
despesas de custeio.

As despesas mencionadas nos itens 1 e II serão financiadas com
recursos provenientes do excesso de arrecadação previsto para o
corrente exercício e, para atender ao item III, serão anuladas dotações
orçamentárias do Tribunal de Contas.

Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência e a seus pares, os
meus protestos de estima e consideração.

Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N° 1.795/2004

Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$35.200.000,00 ao
Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais, em favor do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar a dotações orçamentárias do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, até o limite de R$35.200.000,00 (trinta e
cinco milhões e duzentos mil reais), para atender despesas nos
valores e finalidades assim especificados:

- R$19.000.000,00 (dezenove milhões de reais) para atender
despesas com a majoração da alíquota da contribuição previdenciária
patronal, conforme disposto no § 1° do art. 28 da Lei Complementar
Estadual n° 64, de 25 de março de 2002;

II - R$13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil reais) para
atender despesas com o crescimento vegetativo da folha de pessoal,
decorrente de progressões, promoções e apostilamentos;

III - R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para atender despesas com
nomeação de auditores;
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IV - R$2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) para atender

despesas de custeio.
Art. 20 - As despesas mencionadas nos incisos 1, II e III serão

financiadas com recursos provenientes do excesso de arrecadação
previsto para o corrente exercício, e, aquelas constantes do inciso IV,
com recursos oriundos de anulação de dotações orçamentárias do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 253/2004*
Belo Horizonte, 30 de junho de 2004.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza a
abertura de crédito suplementar no valor de R$25.700.000,00 (vinte e
cinco milhões e setecentos mil reais) em favor da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas decorrentes da
majoração da alíquota da contribuição previdenciária patronal,
conforme disposto no § 1° do art. 28 da Lei Complementar Estadual n°
64, de 25 de março de 2002, e será financiado com recursos
provenientes do excesso de arrecadação previsto para o corrente
exercício.

Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência e a seus pares, os
meus protestos de estima e consideração.

Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N° 1.796/2004

Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$25.700.000,00 ao
Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais, em favor da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar a dotações orçamentárias da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, até o limite de R$25.700.000,00 (vinte e
cinco milhões e setecentos mil reais), para atender despesas com a
majoração da alíquota da contribuição previdenciária patronal,
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conforme disposto no § 1° do art. 28 da Lei Complementar
Estadual n° 64, de 25 de março de 2002.

Art. 20 - Para atender ao disposto no art. 1 0, serão utilizados
recursos provenientes do excesso de arrecadação previsto para o
corrente exercício.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 254/2004*
Belo Horizonte, 30 de junho de 2004.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza a
abertura de crédito suplementar no valor de R$1.834.800,00 (um
milhão, oitocentos e trinta e quatro mil e oitocentos reais) em favor do
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

O crédito suplementar está assim especificado:
- R$1.428.000,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil reais)

para atender a despesas com a majoração da alíquota da contribuição
previdenciária patronal, conforme disposto no § 1 0 do art. 28 da Lei
Complementar Estadual n° 64, de 25 de março de 2002, e será
financiada com recursos provenientes do excesso de arrecadação
previsto para o corrente exercício;

II - R$294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais) para
atender a despesa com pensão por morte, a ser financiada com
recursos provenientes de anulação de dotação orçamentária do Fundo
Financeiro de Previdência - FUNFIP;

III - R$112.800,00 (cento e doze mil e oitocentos reais) para atender
a despesa com abono de permanência, conforme disposto no § 19 do
art. 40 da Constituição da República, a ser financiada com recursos
provenientes do excesso de arrecadação previsto para o corrente
exercício.

Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência e a seus pares, os
meus protestos de estima e consideração.

Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N° 1.79712004
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Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$1.834.800,00 ao

Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais, em favor do Tribunal de
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar a dotações orçamentárias do Tribunal de Justiça Militar
do Estado de Minas Gerais, até o limite de R$1.834.800,00 (um
milhão, oitocentos e trinta e quatro mil e oitocentos reais), para
atender a despesas nos valores e finalidades assim especificados:

- R$1.428.000,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil reais)
para atender a despesas com a majoração da alíquota da contribuição
previdenciária patronal, conforme disposto no § 1 1 do art. 28 da Lei
Complementar Estadual n.° 64, de 25 de março de 2002, a serem
financiadas com recursos provenientes do excesso de arrecadação
previsto para o corrente exercício;

II - R$294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais) para
atender a despesas com pensões por morte, a serem financiadas com
recursos provenientes de anulação de dotação orçamentária do Fundo
Financeiro de Previdência - FUNFIP;

III - R$112.800,00 (cento e doze mil e oitocentos reais) para atender
a despesas com abono de permanência, conforme disposto no § 19
do art. 40 da Constituição da República, a serem financiadas com
recursos provenientes do excesso de arrecadação previsto para o
corrente exercício.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 255/2004*
Belo Horizonte, 30 de junho de 2004.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza a
abertura de crédito suplementar no valor de R$91.000.284,00
(noventa e um milhões, duzentos e oitenta e quatro reais), em favor do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

O crédito suplementar está assim especificado:
- R$78.411.362,00 (setenta e oito milhões, quatrocentos e onze mil,

ri
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trezentos e sessenta e dois reais) para atender despesas com a
majoração da alíquota da contribuição previdenciária patronal,
conforme disposto no § 1° do art. 28 da Lei Complementar Estadual n°
64, de 25 de março de 2002, e será financiada com recursos
provenientes do excesso de arrecadação previsto para o corrente
exercício;

II - R$12.588.922,00 (doze milhões, quinhentos e oitenta e oito mil,
novecentos e vinte e dois reais) para atender despesa com pensão
por morte, a ser financiada da seguinte forma:

a) R$4.055.781,00 (quatro milhões, cinqüenta e cinco mil,
setecentos e oitenta e um reais) com recursos provenientes de
anulação de dotação orçamentária do Tribunal de Justiça;

b) R$8.533.1141,00 (oito milhões, quinhentos e trinta e três mil, cento
e quarenta e um reais) com recursos provenientes de anulação de
dotação orçamentária do Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP.

Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência e a seus pares, os
meus protestos de estima e consideração.

Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N° 1.798/2004

Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$91.000.284,00 ao
Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais, em favor do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar a dotações orçamentárias do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, até o limite de R$91.000.284,00 (noventa e
um milhões, duzentos e oitenta e quatro reais), para atender despesas
nos valores e finalidades assim especificados:

- R$78.411.362,00 (setenta e oito milhões, quatrocentos e onze mil,
trezentos e sessenta e dois reais) para atender despesas com a
majoração da alíquota da contribuição previdenciária patronal,
conforme disposto no § 1° do art. 28 da Lei Complementar Estadual n°
64, de 25 de março de 2002, a serem financiadas com recursos
provenientes do excesso de arrecadação previsto para o corrente
exercício;

II - R$112.588.922,00 (doze milhões, quinhentos e oitenta e oito mil,
novecentos e vinte e dois reais) para atender despesas com pensões
por morte, a serem assim financiadas:

rÀ
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a) R$4.055.781,00 (quatro milhões, cinqüenta e cinco mil,

setecentos e oitenta e um reais) com recursos provenientes de
anulação de dotação orçamentária do Tribunal de Justiça; e

b) R$6.533.141,00 (oito milhões, quinhentos e trinta e três mil, cento
e quarenta e um reais) com recursos provenientes de anulação de
dotação orçamentária do Fundo Financeiro de Previdência - F(JNFIP;

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 256/2004*
Belo Horizonte, 30 de junho de 2004.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza a
abertura de crédito suplementar no valor de R$11.290.516,00 (onze
milhões, duzentos e noventa mil, quinhentos e dezesseis reais) em
favor do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais.

O crédito suplementar, está assim especificado:
- R$7.528.016,00 (sete milhões, quinhentos e vinte e oito mil e

dezesseis reais) para atender despesas com a majoração da alíquota
da contribuição previdenciária patronal, conforme disposto no § 1° art.
28 da Lei Complementar Estadual n° 64, de 25 de março de 2002, e
será financiada com recursos provenientes do excesso de
arrecadação previsto para o corrente exercício;

II - R$3.598.150,00 (três milhões, quinhentos e noventa e oito mil,
cento e cinqüenta reais) para atender despesa com pessoal e
encargos sociais, proveniente do preenchimento de vagas de
servidores aprovados no último concurso público, vantagens devidas a
magistrados e acréscimo do quadro de magistrados para composição
de 02 (duas) novas câmaras, e será financiada com recursos
provenientes do excesso de arrecadação previsto para o corrente
exercício;

III - R$164.350,00 (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e
cinqüenta reais) para atender despesa com pensão por morte, a ser
financiada com recursos provenientes de anulação de dotação
orçamentária do Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP.
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Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência e a seus pares, os

meus protestos de estima e consideração.
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI N° 1.799/2004
Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$11.290.516,00 ao

Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais, em favor do Tribunal de
Alçada do Estado de Minas Gerais.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar a dotações orçamentárias do Tribunal de Alçada do
Estado de Minas Gerais, até o limite de R$11.290.516,00 (onze
milhões, duzentos e noventa mil, quinhentos e dezesseis reais), para
atender despesas nos valores e finalidades assim especificados:

- R$7.528.016,00 (sete milhões, quinhentos e vinte e oito mil e
dezesseis reais) para atender despesas com a majoração da alíquota
da contribuição previdenciária patronal, conforme disposto no § 10 do
art. 28 da Lei Complementar Estadual n° 64, de 25 de março de 2002,
a serem financiadas com recursos provenientes do excesso de
arrecadação previsto para o corrente exercício;

II - R$3.598.150,00 (três milhões quinhentos e noventa e oito mil
cento e cinqüenta reais) para atender despesas com acréscimo da
folha de pessoal, a serem financiadas com recursos provenientes de
excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício;

III - R$164.350,00 (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e
cinqüenta reais) para atender despesa com pensão por morte, a ser
financiada com recursos provenientes de anulação de dotação
orçamentária do Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 257/2004*
Belo Horizonte, 30 de junho de 2004.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza a
abertura de crédito suplementar no valor de R$83.924.000,00 (oitenta
e três milhões, novecentos e vinte e quatro mil reais), em favor do
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Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

O crédito suplementar está assim especificado:
- R$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) para atender

despesas de custeio, a serem financiadas com recursos provenientes
de anulação de dotação orçamentária do Ministério Público;

II - R$30.130.000,00 (trinta milhões, cento e trinta mil reais) para
atender despesas com a majoração da alíquota da contribuição
previdenciária patronal, conforme disposto no 1 0 do art. 28 da Lei
Complementar Estadual n° 64, de 25 de março de 2002, e será
financiada com recursos provenientes do excesso de arrecadação
previsto para o corrente exercício;

III - R$49.535.265,00 (quarenta e nove milhões, quinhentos e trinta e
cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais) para atender despesa
com pessoal e encargos sociais, decorrente do ingresso de novos
promotores de justiça, oficiais e técnicos aprovados em concurso
público, e será financiada com recursos provenientes do excesso de
arrecadação previsto para o corrente exercício;

IV - R$4.008.735,00 (quatro milhões, oito mil, setecentos e trinta e
cinco reais) para atender despesa com pensão por morte, a ser
financiada da seguinte forma:

a) R$3.6113.949,00 (três milhões, seiscentos e treze mil, novecentos
e quarenta e nove reais) com recursos provenientes de anulação de
dotação orçamentária do Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP;
e

b) R$394.786,00 (trezentos e noventa e quatro mil, setecentos e
oitenta e seis reais) com recursos provenientes de anulação de
dotação orçamentária do Ministério Público.

Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência e a seus pares, os
meus protestos de estima e consideração.

Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N°1.800/2004

Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$83.924.000,00 ao
Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais, em favor do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais.

Ali. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar a dotações orçamentárias do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, até o limite de R$83.924.000,00 (oitenta e
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três milhões, novecentos e vinte e quatro mil reais), para atender
despesas nos valores e finalidades assim especificados:

- R$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) para atender
despesas de custeio do Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
a serem financiadas com recursos provenientes de anulação de
dotação orçamentária do Ministério Público;

II - R$30.130.000,00 (trinta milhões, cento e trinta mil reais) para
atender despesas com a majoração da alíquota da contribuição
previdenciária patronal, conforme disposto no § 1° do art. 28 da Lei
Complementar Estadual n° 64, de 25 de março de 2002, a serem
financiadas com recursos provenientes do excesso de arrecadação
previsto para o corrente exercício;

III - R$49.535.265,00 (quarenta e nove milhões, quinhentos e trinta e
cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais) para atender despesas
com pessoal e encargos sociais, decorrentes de ingresso de novos
promotores de justiça, oficiais e técnicos aprovados em concurso
público, a serem financiadas com recursos provenientes do excesso
de arrecadação previsto para o corrente exercício;

IV - R$4.008.735,00 (quatro milhões, oito mil, setecentos e trinta e
cinco reais) para atender despesa com pensão por morte, a ser assim
financiada:

a) R$3.613.949,00 (três milhões, seiscentos e treze mil, novecentos
e quarenta e nove reais) com recursos provenientes de anulação de
dotação orçamentária do Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP;
e

b) R$394.786,00 (trezentos e noventa e quatro mil, setecentos e
oitenta e seis reais) com recursos provenientes de anulação de
dotação orçamentária do Ministério Público.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo como texto original.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°228/2004
Do Sr. Rômulo Antônio Viegas, Presidente do Conselho Estadual de

Assistência Social, encaminhando documentos e solicitando a
realização de audiência pública com vistas a discutir a implementação
do passe intermunicipal para a pessoa com deficiência e o idoso. (- A
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Comissão de Participação Popular.)

OFÍCIOS
Do Sr. Hernán Couturier, Embaixador do Peru no Brasil,

encaminhando cópia de declaração de autoria de membros do
Congresso da República do Peru em que estes manifestam sua
preocupação em relação à venda de armas fabricadas nos Estados
Unidos para os países latino-americanos. (- A Comissão de
Segurança Pública.)

Da Sra. Rosângela Maria A!fenas de Andrade, Presidente da
Câmara Municipal de Ubá, encaminhando cópia de moção de
congratulações e aplausos, de autoria da Vereadora Rosa Araújo, ao
Sr. Fernando Antônio Fagundes por ter assumido o cargo de
Secretário Particular do Governador do Estado.

Da Sra. Rosângela Maria Alfenas de Andrade, Presidente da
Câmara Municipal de Ubá, encaminhando cópia de representação da
Vereadora Rosa Araújo em que se posiciona a favor dos Defensores
Públicos do Estado. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Werther Clayton de Rezende, Presidente da Câmara
Municipal de Sarzedo, dando ciência de requerimento apresentado
pelo Vereador Alfredo Pinheiro Diniz Zanussi em que solicita a criação
de lei com o objetivo de oferecer uma contribuição às famílias de
baixa renda, para o pagamento das contas de água e luz. (- A
Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.783/2004, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva.

Do Sr. José Antônio de Moraes, Delegado-Geral de Polícia,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.151/2003, do
Deputado Leonardo Quintão. (- Anexe-se ao Requerimento n°
1.151/2003.)

Da Sra. Ana Maria Lammoglia Jabour, Juíza de Direito,
comunicando que não há Defensor Público na Comarca de Além
Paraíba.

De Vereadores à Câmara Municipal de Divinópolis, encaminhando
requerimento em que solicitam que os parlamentares desta Casa
façam gestões junto ao Governador do Estado com vistas a que se
solucione a situação da Defensoria Pública da Comarca dessa cidade.
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(- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Da Sra. Maria Angela Carvalho Dias Coelho, Secretária-Geral do
IPSEMG, encaminhando informações sobre o Hotel da Previdência,
em Araxá, em atenção a requerimento da Deputada Lúcia Pacífico. (-
Anexe-se ao Requerimento n°2.286/2004.)

Do Sr. Miguel Vinicius da Silva, Subsecretário da 2 a Câmara do
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia de pronunciamento
do Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.

Do Sr. Felipe Rodrigues Filho, Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Martins Soares, e outros, encaminhando
abaixo-assinado em que se pedem providências contra o uso
indiscriminado de agrotóxicos. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

Do Sr. José Reginaldo Inácio, Diretor da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria - CNTI - e Secretário Regional da 3
Secretaria da Região Sudeste dessa entidade, dando ciência da
reativação dessa Secretaria, sediada nesta Capital. (- A Comissão do
Trabalho.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE RESOLUÇAO N°1.801/2004
- O Projeto de Resolução n° 1.801/2004 foi publicado na edição

anterior.
PROJETO DE LEI N° 1.802/2004

Declara de utilidade pública a Corporação Musical Cônego
Marciano, com sede no Município de Santa Rita de Jacutinga.

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

Cônego Marciano, com sede no Município de Santa Rita de Jacutinga.
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.
Dimas Fabiano
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Justificação: A Corporação Musical Cônego Marciano, com sede

no Município de Santa Rita de Jacutinga, tem por finalidade manter
com disciplina uma banda de música; adquirir bens móveis e imóveis
para a garantia de sua estabilidade; promover, quando possível,
diversões aos seus sócios; festejar as datas de 27 de abril (aniversário
da Corporação), 7 de setembro, 17 de novembro (aniversário de
Monsenhor Marciano), 22 de novembro (dia de Santa Cecília) e outras
datas importantes, só deixando de o fazer por motivo de força maior;
participar de festividades recreativas, sociais, desportivas, religiosas,
artísticas, culturais e cívicas da cidade de Santa Rita de Jacutinga. A
Corporação é como um patrimônio histórico do município, pois
desenvolve suas ações musicais desde 1927,  sendo considerada de
fundamental importância para todos e uma forma de lazer e distração
para os habitantes da cidade. Por esses motivos, é que me junto aos
nobres pares em favor da 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° 1.803/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Santa Cruz, com sede no Município de Monsenhor Paulo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Santa Cruz, com sede no Município de
Monsenhor Paulo.

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.
Dimas Fabiano
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Santa Cruz é uma

entidade sem fins lucrativos, fundada em 21/9/2001, de acordo com o
art. 1° de seu estatuto. Tem por finalidade principal promover o bem-
estar da comunidade, através de ações sociais, de saúde, esportivas,
educacionais, culturais e filantrópicas, visando à promoção e à
assistência às pessoas carentes, bem como a suas famílias, às mães,
à criança e ao idoso, combatendo a fome e a pobreza. No
desenvolvimento de suas atividades, a Associação não faz nenhuma
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discriminação de raça, cor, sexo ou religião. Por esses motivos, é
que me junto aos nobres pares em favor da aprovação deste projeto
de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.804/2004
Declara de utilidade pública a Associação Agroindustrial de São

Vicente de Minas, com sede no Município de São Vicente de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Agroindustrial de São Vicente de Minas, com sede no Município de
São Vicente de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de junho de 2004.
Dimas Fabiano
Justificação: A Associação Agroindustrial de São Vicente de Minas é

uma sociedade civil sem fins lucrativos, políticos e religiosos,
constituída em 9/7/95, com sede no Município de São Vicente de
Minas, tendo por finalidade a prestação de quaisquer serviços que
possam contribuir para o fomento e a racionalização das explorações
agroindustriais e para melhorar as condições de vida de seus
associados. Para consecução desses objetivos, a Associação pode
adquirir, construir ou alugar os imóveis necessários às suas
instalações administrativas, tecnológicas, de armazenagem e outras;
promover o transporte, o beneficiamento ou a industrialização da
produção e servir de assessora ou representante dos associados na
comercialização de produtos e insumos; manter serviços próprios de
assistência médica, dentária, recreativa e educacional, ou com esse
mesmo objetivo, celebrar convênios com qualquer entidade pública ou
privada e filiar-se a entidades congêneres, em nível regional ou
estadual, sem perder sua individualidade nem seu poder de decisão.
Por esses motivos é que me junto aos nobres pares em favor da
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.805/2004
Declara de utilidade pública o ltapoã Sport Club, com sede no

Município de Santa Rita de Jacutinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública o ltapoã Sport Club, com

sede no Município de Santa Rita de Jacutinga.
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.
Dimas Fabiano
Justificação: O ltapoã Spod Club é uma sociedade civil sem fins

lucrativos, constituída em 10/3/68, com sede em Santa Rita de
Jacutinga, tendo por finalidade proporcionar a difusão do civismo e da
cultura física, principalmente do futebol, podendo, ainda, desenvolver
todas as modalidades esportivas amadoras especializadas, incluindo
o futebol feminino e a realizar reuniões e eventos de caráter social e
cultural. E uma entidade de grande importância para a população
local, que pode usufruir da prática de esportes, principalmente o
futebol. E de relevante valor para os jovens, pois contribui tanto para o
seu crescimento físico, quanto para o seu desenvolvimento
psicológico. Por esses motivos é que me junto aos nobres pares em
favor da 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° 1.806/2004
Declara de utilidade pública a Agência para o Desenvolvimento

Econômico e Social de Três Marias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Agência para o

Desenvolvimento Econômico e Social de Três Marias, com sede na
Rua Várzea da Palma, n° 281, Bairro Centro, no Município de Três
Marias.

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.
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Doutor Viana
Justificação: A Agência para o Desenvolvimento Econômico e Social

de Três Marias, fundada em 14112/2000, é instituição beneficente,
sem fins lucrativos, que visa promover o crescimento e a melhoria da
condição social da comunidade.

Tem por finalidade, especialmente, a promoção de programas que
gerem emprego e renda; a defesa, perante os poderes públicos e
privados e onde quer que se faça necessário, dos interesses e das
aspirações da comunidade; o desenvolvimento de projetos com esses
poderes, visando beneficiar a comunidade local.

Nos três anos de sua existência, a instituição tem realizado
dignificante trabalho social, por isso contamos com o apoio dos
Deputados para sua declaração 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° 1.807/2004
Cria o Cadastro Estadual de Presos e Foragidos e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica criado o Cadastro Estadual de Presos e Foragidos, com

a finalidade de informar aos interessados a relação de pessoas presas
que se encontrem foragidas da justiça.

Parágrafo único - O cadastro será organizado, mantido e atualizado
pela Secretaria de Defesa Social e disponibilizado para consulta pela
"internet".

Art. 20 - No Cadastro Estadual de Presos à disposição da Justiça,
sem condenação formal, a identificação se restringirá à divulgação do
nome e da filiação, vedada a divulgação da imagem fisionômica do
preso, reproduzida por fotografia, pintura ou desenho.

§ 1° - A pessoa privada da liberdade por ação policial terá seu nome
inserido no cadastro estadual de presos logo após a lavratura do auto
de prisão, com a identificação do local onde se encontra detida.

§ 2°- Fica obrigado o sistema prisional a dar baixa no cadastro do
preso tão logo seja expedido o alvará de soltura e o preso
efetivamente libertado.

Art. 30 - 0 Cadastro Estadual de Presos e Foragidos estabelecerá
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formas facilitadas de consulta e orientações aos interessados em
indicar o paradeiro de algum foragido da justiça.

Parágrafo único - As indicações de paradeiro serão feitas mantendo-
se a identidade do informante em sigilo, se assim for solicitado.

Art. 40 - Esta lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo no
prazo legal.

Art. 50 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de julho de 2004.
Doutor Viana
Justificação: A criminalidade é crescente, constituem-se muitas

formas de burlar a lei e há padrões de ação que se modificam a cada
novo crime praticado. A sociedade não pode ficar inerte diante da
demonstração de força e da organização que alguns criminosos têm
demonstrado em assaltos, como os praticados nas nossas rodovias e
mesmo em nossas cidades.

O fato mais eloqüente é a ação de um criminoso foragido da justiça
do Paraná, que assassinou brutalmente 12 crianças no Norte do
Estado. Adriano Vicente da Silva, esse matador de crianças, chocou
nossa população com a forma brutal de seus assassinatos de crianças
inocentes.

A nossa proposição visa à rápida localização do preso sem
condenação formal e do preso em cumprimento de pena, gerando
informações para os familiares, que na maioria das vezes não
conseguem obtê-las nos órgãos de segurança do Estado.

A nossa proposta tem o objetivo de colaborar para centralizar as
informações sobre criminosos foragidos da justiça, como o que
citamos, para que fatos como o apresentado e outros possam ser
evitados.

Propomos a organização de um Cadastro Estadual de Presos e
Foragidos para que a população e nossa polícia tenham à sua
disposição informações precisas sobre as pessoas que cometeram
delitos e estão foragidas e sobre pessoas presas, condenadas ou não.

Conto com a compreensão e o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança
Pública para parecer, nos termos do art. 168, c/c o art. 102, do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1808/2004
Dá a denominação de Rodovia Deputado Euclides Cintra ao trecho

da MG-295 que liga Piranguinho a Paraisópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Rodovia Deputado Euclides Cintra o

trecho da Rodovia MG-295 que liga os Municípios de Piranguinho a
Paraisópolis.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ad. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de junho de 2004.
Laudelino Augusto
Justificação: O mandato coletivo e participativo que representamos

apresenta esta proposição à Assembléia mineira, com o intuito de
homenagear o homem público Euclides Cintra, perpetuando seu nome
na memória dos cidadãos e das cidadãs sul-mineiros, como forma de
agradecimento pela sua atuação em prol dessa região e de todo o
Estado de Minas Gerais.

Euclides Pereira Cintra, político, advogado, professor e jornalista,
nasceu em Vila Brás, atual Município de Brasópolis, Minas Gerais, em
5/6/16. Filho do fazendeiro e industrial Ludgero Pereira Cintra e da Sra
Ana Ferraz Cintra, foi casado com Ana Rennó Cintra.

Fez os estudos secundários no Ginásio de Brasópolis, no colégio
estadual da cidade vizinha de Paraisópolis, e no Colégio Afonso
Arinos, em Belo Horizonte. Bacharelou-se, em 1959, pela Faculdade
de Direito da Universidade Católica de Minas Gerais. Concluiu o curso
de Formação de Professores de Ensino Técnico, promovido pelo
Ministério da Educação e Cultura em Belo Horizonte, e o curso de
Pedagogia da Faculdade de Filosofia de Divinópolis, em 1969 e 1972,
respectivamente.

De 1934 a 1938, trabalhou como telegrafista da Viação Férrea
Centro-Oeste e, no período de 1945-1950, foi Diretor-Redator do
"Correio de Itajubá", jornal por ele fundado em Itajubá, onde também
exerceu o mandato de Vereador (1947-1950).

Eleito Deputado Estadual e posteriormente deslocado para a
primeira suplência na 2a Legislatura (1951-1955), assumiu a cadeira
por período superior a três anos. Deputado Estadual da 3a à ioa
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lesgislaturas (1955-1987), foi 1°-Secretário da Comissão Executiva
da Assembléia (1962-1964); Vice-Líder do Governo (1967-1970), da
Arena e do bloco parlamentar do PDS (1979-1982); Presidente (1961-
1965) e membro (1966; 1969-1970) da Comissão de Constituição,
Legislação e Justiça; Presidente (1976), Vice-Presidente (1956) e
membro (1971-1975) da Comissão de Educação e Cultura; Presidente
da comissão especial para o estudo do problema do menor
excepcional (1968); Vice-Presidente (1955) e membro (1957-1958;
1960; 1965) da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas; Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e
Interestaduais (1959) e membro das Comissões de Saúde Pública
(1954; 1976; 1983-1984), de Redação (1956; 1964), de Constituição e
Justiça (1973-1975), de Turismo e Patrimônio Histórico e Artístico
(1980), de Energia, Minas e Metalurgia (1983-1984) e da comissão
especial incumbida de organizar as festividades do sesquicentenário
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (1983).

Na Sa Legislatura, esteve licenciado da Assembléia mineira, para
ocupar a Secretaria do Trabalho e Cultura Popular (31/1/66-11/8/66).

Em Belo Horizonte foi, ainda, professor de Psicologia do Trabalho e
Relações Humanas (1970-1974) e de Estudos de Problemas
Brasileiros e Chefe do Departamento Acadêmico de Disciplinas Gerais
do Centro de Engenharia de Operação da Escola Técnica Federal
(1976-1980).

Colaborador de vários jornais e revistas da Capital e do interior do
Estado e autor de estudos históricos, foi membro efetivo do Instituto
Histórico e Geográfico de Minas Gerais, da Academia Itajubense de
Letras e da Academia de Altos Estudos da Ordem dos Bandeirantes.

De 1981 a 1983, exerceu o cargo de Presidente do Instituto de
Previdência do Legislativo de Minas Gerais (IPLEMG).

Pertenceu aos quadros partidários do PTB e da Arena,
posteriormente filiando-se ao PDS.

Faleceu em Belo Horizonte, em 18/9/2001.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.809/2004
Declara de utilidade pública a Biblioteca e Videoteca Comunitária de
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Apoio à Criança e ao Adolescente, com sede no Município de
Santa Luzia.

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

Comunitária de Apoio à Criança e ao Adolescente, com sede no
Município de Santa Luzia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de junho de 2004.
Roberto Ramos
Justificação: A Biblioteca e Videoteca Comunitária de Apoio à

Criança e ao Adolescente é uma instituição civil sem fins lucrativos,
fundada em 26/5/2002, e que , desde então, vem prestando serviços
relevantes à população, desenvolvendo trabalho de alfabetização de
adultos, ajudando crianças e adolescentes carentes no processo de
aprendizagem, levando-os ao hábito da leitura, desviando-os das
drogas e da prostituição, oferecendo reforço às crianças com
dificuldades de aprendizagem escolar e procurando desenvolver
ludicamente a auto-estima das crianças carentes.

- 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° 3.097/2004, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja inserido

nos anais da Casa voto de congratulações com a Fundação
Conscienciarte, com sede no Município de Paracatu. (- A Comissão do
Trabalho.)

N° 3.098/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja inserido
nos anais da Casa voto de congratulações com o Município de
Curvelo pelos 173 anos de sua emancipação. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)

N° 3.099/2004, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas a que estude a
possibilidade de alteração do inciso 1 do art. 73 da Lei n° 7.109, de
1977. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° .3.100/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja inserido
nos anais da Casa voto de aplauso à equipe de basquete UNIT
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Uberlândia pela conquista do 150 Campeonato Nacional Masculino
de Basquete. (- A Comissão de Educação.)

N° 3.101/2004, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja
formulado apelo aos Secretários do Planejamento e da Fazenda com
vistas à liberação de recursos destinados à EPAMIG no Orçamento do
Estado. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 3.102/2004, do Deputado Laudelino Augusto, pleiteando seja
solicitada ao Secretário de Planejamento e Gestão relação dos
imóveis de propriedade do Estado locados para terceiros.

N° 3.103/204, do Deputado Laudelino Augusto, pleiteando seja
solicitada ao Secretário de Planejamento e Gestão relação dos
imóveis locados de terceiros pelo Estado. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

N° 3.104/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Organização das
Cooperativas Brasileiras - OCB -, na pessoa de seu Presidente, Sr.
Márcio Lopes de Freitas, pela passagem do Dia Internacional do
Cooperativismo, em 4 de julho. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 3.105/2004, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato e Organização das
Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG -, na pessoa de
seu Presidente, Sr. Ronaldo Emesto Scucato, pela passagem do Dia
Internacional do Cooperativismo, em 4 de julho. (- Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Doutor
Viana. Anexe-se ao Requerimento n° 3.081/2004, nos termos do § 2°
do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 3.106/2004, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Sr. Adair Ribeiro, Reitor da
Universidade Vale do Rio Verde - UNINCOR -, pelo lançamento da
pedra fundamental dessa instituição em Pará de Minas e pela
assinatura de convênio entre ela e este município. (- A Comissão de
Educação.)

N° 3.107/2004, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com vistas a que
determine a realização de laudo técnico a respeito da qualidade da
água e do solo no entorno da empresa MS Metais, localizada em
Pouso Alegre.
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- São também encaminhados à Mesa requerimentos da

Comissão Especial dos Depósitos de Veículos Apreendidos, da
Comissão Especial da Silvicultura, da Deputada Lúcia Pacífico e
outros e dos Deputados Adalclever Lopes, Adelmo Carneiro Leão e
outros, Márcio Passos e outros e Antônio Andrade.

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

284 do Regimento Interno, deixa de receber a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI

Dispõe sobre postos de atendimento dos cartórios de registro civil de
pessoas naturais para registro de nascimentos e óbitos em
estabelecimentos hospitalares.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta:
Art. 1° - Os estabelecimentos hospitalares localizados no Estado em

municípios com mais de cem mil habitantes deverão disponibilizar
espaço físico para instalação de postos de atendimento dos cartórios
de registro civil de pessoas naturais para registro de nascimentos e
óbitos ocorridos nos respectivos estabelecimentos.

Art. 20 - O espaço para instalação dos postos será disponibilizado
prioritariamente em estabelecimentos hospitalares de referência ou de
maior número de atendimentos médicos hospitalares.

Art. 30 - Nos municípios que possuem mais de um Cartório de
Registro Civil, o espaço a que se refere o art. 2 0 compreenderá
estabelecimentos hospitalares em mais de uma região do município.

Art. 40 - A autorização para a instalação dos Cartórios deverá ser
concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado, nos termos do art. 236
da Constituição da República, art. 277 da Constituição do Estado, e da
Lei Federal n°8.935, de 1994.

Art. 5° - No caso dos hospitais públicos estaduais, a disponibilidade
do espaço físico será feita mediante cessão do espaço pelo Poder
Executivo.

Art. 60 - Nos postos de atendimento a que se refere esta lei, deverá
ser assegurado às pessoas reconhecidamente pobres a gratuidade de
que trata a Lei Federal n°9.534, de 1997.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de julho de 2004.
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Doutor Viana
Justificação: Este projeto originou-se da necessidade de instalação

de posto de atendimento de Cartório de Registro Civil de Pessoas
Naturais nos estabelecimentos hospitalares. Esse procedimento é um
facilitador, pois proporciona às pessoas que se encontram no hospital
a possibilidade de fazer os registros ali mesmo, dando agilidade e
rapidez ao processo.

O procedimento se torna viável e eficaz nos municípios com mais de
100 mil habitantes devido ao maior número de atendimentos nessas
localidades.

Como o serviço notorial e de registro é uma delegação do poder
público, art. 277 da Constituição do Estado, a Lei n° 13.724, de 2000,
e o exercício da atividade, bem como sua fiscalização, é atribuição do
Poder Judiciário, este projeto somente poderá ser concretizado se
houver uma autorização para tanto.

O serviço estará à disposição de toda a comunidade, incluindo as
pessoas reconhecidamente pobres, que na maioria das vezes não
podem arcar nem com o deslocamento até o serviço de registro. Sob
o abrigo da lei, terão a gratuidade do registro civil de nascimento e do
assento de óbito, conforme preceitua a Lei Federal n° 9.534, de
10/12/97.

O serviço de registro instalado nos estabelecimentos hospitalares,
além de prestar esse importante serviço à sociedade, possibilitará a
expansão naqueles locais de outros atendimentos próprios do registro
civil e não gerará ônus para o estado.

Esta proposta visa facilitar e garantir o registro de nascimentos e
óbitos no Estado. E por isso que conto com o apoio dos meus nobres
pares para aprovação dessa proposição.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Turismo, de Educação, de Meio Ambiente, de Segurança Pública,
de Administração Pública, do Trabalho e de Participação Popular.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

imprensa, telespectadores da TV Assembléia, funcionários da Casa,
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demais pessoas que nos visitam e nos acompanham das galerias,
daremos algumas explicações sobre a situação pela qual estamos
passando na Assembléia. De maneira equilibrada, mostraremos a
necessidade de se ter consciência e de que a justiça prevaleça
sempre. Jamais se deve buscar a queda de braço. Esse não é do
interesse de ninguém. Devido a essa situação, vemos as galerias
repletas de servidores da Casa.

Temos a certeza de que todos nós, hoje... não é privilégio de um
Deputado ou de outro. Na defesa do funcionalismo, é claro que existe
um grupo de parlamentares que se evidencia mais, porque tem se
pronunciado com maior freqüência, mas isso não significa que apenas
eles se preocupam com a questão. O sentimento da necessidade de
acertar é de todos, até porque não existe lógica em ser diferente. Na
minha maneira de pensar, cabe a todos nós analisar, com bastante
coerência e consciência, essa situação.

E por isso que me proponho, sem a menor intenção de querer ser
melhor ou único, até porque não sou, a puxar, mais uma vez, esse
assunto nesta tarde de hoje, quando nos encontramos,
coincidentemente, com as galerias repletas de funcionários da Casa.
Isso vale para todos os funcionários, tanto os efetivos quanto os de
recrutamento amplo.

Ontem tivemos uma reunião com a maioria dos Deputados que
compõem a Mesa diretora desta Casa, principalmente o grupo que se
tem efetivamente pronunciado aqui na defesa dos interesses do
funcionalismo, buscando avançar o máximo nas questões que têm
causado mais insatisfação. Conseguimos avançar na questão dos
valores de parcelamento, que antes estavam limitados ao mínimo de
R$250,00 e ao máximo de R$500,00. Conseguimos caminhar para
que abrissem a margem máxima para R$1.000,00 mensais para que,
desde que a Assembléia tenha o recurso disponível, possa ir além dos
R$500,00. Isso fará com que se pague com maior rapidez o maior
número possível de funcionários. Pagando mais do que R$500,00, a
cada mês vamos quitando a dívida da URV com um número maior de
funcionários, principalmente com aqueles que têm um valor menor a
receber. Tomei conhecimento de que 200 funcionários já tiveram todo
o valor da URV quitado com esses poucos pagamentos feitos aos que
não estavam na justiça.

ri-&1
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O projeto de resolução da Mesa, que está sendo construído e

que virá à discussão em Plenário, colocará a questão em discussão
para todos os Deputados, para que todos tenham participação nessa
decisão. O projeto traz também ao conhecimento de todos nós a
obrigatoriedade que a Assembléia tem de pagar essa dívida com o
funcionalismo. E preciso acertar. O projeto vem para buscar essa
conscientização da responsabilidade de todos nós. Temos que dividir
essa responsabilidade e buscar uma solução para finalizar,
definitivamente, essa questão.

A primeira perspectiva é a reabertura da opção. Antes não havia
esse entendimento; agora abrimos a opção para aqueles que ainda
quiserem continuar na busca dos seus direitos por meio da justiça.
Trata-se de um direito seu. Aqueles que não quiserem essa solução,
terão a opção de desistir da ação e passar à negociação direta, fora
da justiça. Essa opção fica aberta por meio do projeto de resolução
que virá aqui.

Outra coisa: em torno de 5.600 funcionários terão esse direito, ou
melhor, têm esse direito, já que falamos disso há muito tempo. Todos
poderão optar.

Apesar de não me pedirem para falar sobre o prazo, alguns
funcionários me procuraram, e nem eu estava entendendo bem essa
questão. Esclareço que não se dividirá o valor a ser recebido por cada
funcionário em 12 anos. Há funcionários que pensam que receberão o
valor apenas daqui a 12 anos. O parcelamento da dívida,
principalmente para os que percebem um salário maior, poderá ser
feito em até 12 anos. Todavia, a dívida poderá ser quitada antes
desse prazo, até porque, daqui a seis meses, haverá eleição da Mesa.
Como esta Assembléia Legislativa é dinâmica, sempre há mudanças.
Portanto, num primeiro momento, poderíamos nos assustar; mas não
acredito que teremos a insensibilidade de deixar essa situação se
prorrogar. Há condições para melhora na negociação. Em torno de
75% do funcionalismo da Casa terão sua dívida sanada em, no
máximo, três anos. Quem ganha um salário menor que R$5.000,00,
se receber R$500,00 mensais em dez meses a sua dívida estará
quitada. Os funcionários não precisam se preocupar. O parcelamento
poderá chegar a 12 anos, o que obrigatoriamente, não acontecerá.

Quanto à Emenda n° 100, quero dar algumas explicações sobre ela.
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Há fatos com os quais não podemos nos assustar, já que a LDO
vale por um ano. Como se poderia efetuar, de forma generalizada, o
pagamento em 12 anos? Vejo uma pressão ao introduzir essa
emenda, a qual não será aceita pela maioria dos Deputados. Entendo
que esta Casa não transferirá sua obrigação para o Poder Executivo,
até porque precisamos mostrar independência e competência para
gerir os nossos recursos. Portanto, a meu ver, essa emenda não será
aprovada.

Quanto ao precatório, não há dívida para a Assembléia Legislativa
até o momento, portanto, para o próximo ano, não podemos prever na
LDO recursos para pagamento de precatório.

Se não há precatórios, como poremos recursos na LDO, numa
previsão de orçamento, para o ano que vem? Se ocorrer, valerá
apenas para o ano de 2005. Além disso, teremos outra Mesa Diretora.

Não vejo razão para vocês se assustarem, num primeiro instante,
com essa emenda, porque ela não tem nem viabilidade de, se votada,
acontecer, pois não deixaremos recursos para pagamento de
precatórios se não os temos. Não vejo, portanto, essa possibilidade.

Estamos, aqui, prestando esses esclarecimentos. Temos
acompanhado essa situação desde quando tomamos conhecimento
dela. Portanto digo, até com muita humildade, que não sou o único,
claro, a defendê-los. Temos um grupo que acompanha essa questão
de perto, mas a maioria, se não todos os Deputados, pensa e age - e
tem de ser assim - na defesa do que é justo; e a URV é devida, pelo
Poder Legislativo, aos seus funcionários.

Procuraremos, então, sempre buscar essas informações, analisá-
las, trazendo-lhes o que for importante nesse momento em que
existem essas dúvidas, que, às vezes, atemorizam e preocupam.
Portanto vocês têm razão de se mobilizar ordenadamente para buscar
o apoio de cada Deputado na defesa dos interesses reais e justos de
cada um dos senhores.

Discutiremos ainda o projeto de resolução que virá, mas já houve
avanços em algumas questões. No final - acredito - votaremos para
atender, da maneira mais rápida, o pagamento, que é devido por esta
Casa a todos.

Vim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, na tarde de hoje, trazer essa
reflexão e nossa posição de defesa do que é justo. Assim, a dívida da
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URV para com os funcionários tem de ser paga. Estaremos sempre
na defesa desse pagamento. Muito obrigado.

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

Aloise, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, funcionários da Casa, do
Tribunal de Contas do Estado, povo de Minas Gerais, imprensa aqui
presente, rapidamente, aproveitando a oportunidade deste horário na
Assembléia de Minas, gostaria de prestar a nossa homenagem ao
Município de Montes Claros, que, no último sábado, completou 147
anos de existência, de emancipação política.

Montes Claros é uma cidade com mais de 350 mil habitantes e está
localizada na região do Norte de Minas, talvez uma das regiões mais
difíceis de administrar, devido à sua localização e à dívida histórica
que o Estado tem com ela, especialmente com a nossa cidade de
Montes Claros.

Completou 147 anos de existência e tem muito a comemorar. Ela é
uma cidade bem administrada pelo Prefeito Jairo Ataíde, ex-Deputado
Estadual. No segundo mandato como Prefeito, obteve o resultado de
87,9% de aprovação da população constatada em uma pesquisa
promovida pela revista "Isto U. Com todas as dificuldades, a sua
administração teve o grande mérito de encarar com responsabilidade
os seus problemas sociais.

Antes de ele assumir a administração, Montes Claros era conhecida
como Cidade da Lona Preta, em que as pessoas eram atraídas pelas
promessas eleitoreiras de doação de terrenos, de barracões e de
empregos e por outras facilidades que complicaram muito a vida
desse grande município. Nesta Casa, tivemos a oportunidade de
ajudá-lo na sua administração, segurando firmemente a bandeira do
nosso município. O Prefeito Jairo Ataíde, com a sua experiência,
conseguiu mostrar que é possível realizar uma grande administração
e governar um município conhecido como um dos mais problemáticos
do Estado. Além disso, paulatinamente ganhou a confiança do povo
da cidade e, graças à ajuda dos Governos Estadual e Federal, pôde
realizar uma grande administração.

Montes Claros é uma cidade absolutamente diferente de alguns
anos atrás, pois possui atualmente cinco universidades, em que
estudam mais de 30 mil universitários. A UNIMONTES é uma das
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maiores universidades do País e a única universidade estadual que
se encontra estruturada, oferecendo mais de 25 cursos superiores.
Hoje ela extrapolou os limites da cidade e se encontra presente em
cidades importantes, como Januária, Pirapora, Salinas, Brasília de
Minas e Jaíba, e em várias outras cidades de porte médio do Norte de
Minas. Como se não bastasse, a UNIMONTES também se encontra
presente no Noroeste de Minas, como Unaí e Paracatu, e no
Jequitinhonha, promovendo a abertura de novos cursos. Ela é uma
universidade de integração, na qual o aluno acredita, e é detentora do
único curso de medicina gratuito do Estado.

Assistimos à indiscriminada abertura de cursos médicos, de
faculdades de medicina, que possuem o objetivo apenas comercial de
ganhar dinheiro. O Conselho Regional de Medicina não entende como
se abrem cursos médicos sem estrutura. A nossa UNIMONTES possui
um excelente curso de medicina de qualidade reconhecida. O curso
de Odontologia foi apontado como o melhor do Brasil. Logo, é essa
UNIMONTES que integra e engrandece hoje a nossa cidade.

Em Montes Claros há também a Faculdade de Ciências e
Tecnologia - FACIT -, que possui um dos melhores cursos técnicos na
área eletroeletrônica e de produção de mão-de-obra especializada,
com centenas de alunos; a recém-criada Faculdade Santo Agostinho,
que oferece mais de 10 cursos superiores e já conquistou o seu
espaço no cenário mineiro e nacional; as Faculdades Pitágoras, com
grande número de alunos, muitos dos quais já se destacam no cenário
nacional; e a FUNORTE, que termina de compor essa grande família
universitária montes-clarense, perfazendo um total de 30 mil
estudantes.

A UNIMONTES formou milhares de profissionais em todas as áreas,
que hoje fazem a diferença ministrando aulas em cidades norte-
mineiras. Chamo a atenção para o movimento da UNIMONTES, o
qual já completa 15 dias, em que os professores estão reivindicando
melhores condições. O Governador Aécio Neves está sensível, e
tenho certeza de que poderá atender às justas reivindicações dos
professores, doutores e mestres da nossa UNIMONTES, orgulho da
bancada norte-mineira e do Estado de Minas Gerais.

Comemorando os 147 anos da emancipação política de Montes
Claros, destacamos a grande exposição agropecuária, à qual o
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Governador Aécio Neves estará presente amanhã. Na abertura
desse grande evento, contamos com a presença do Vice-Presidente
José Alencar e do Ministro Ciro Gomes. Nossa exposição
agropecuária está mostrando a força do agricultor e do pecuarista do
Norte de Minas, sendo uma das maiores do País.

Montes Claros tem 147 anos de história e de um passado de luta,
firmando-se entre todas as cidades brasileiras por sua história cultural
riquíssima, cujos conjuntos Banzé e Zabelê têm renome internacional.
E uma cidade do trabalhador, em que as pessoas acreditam na sua
força, no seu presente e no seu futuro.

Neste momento, ao fazer essa homenagem a Montes Claros,
cumprimento sua gente. Pe. Murta recebeu, no sábado passado, a
Medalha Vereador Ivan José Lopes, como reconhecimento pela força
da Igreja Católica na cidade. Ele é um grande educador, homem dos
mais cultos no País e, com 61 anos de sacerdócio e uma lucidez
impressionante, é uma história viva de Montes Claros. A Câmara
Municipal, por unanimidade de seus Vereadores, concedeu-lhe a
honraria maior do povo montes-clarense em sinal de seu
reconhecimento. Cumprimentamos a Câmara Municipal de Montes
Claros por essa iniciativa que encerra o sentimento do seu povo.

Meu colega e amigo, Deputado Wanderley Ávila, que, se Deus
quiser, dentro de poucos dias nos deixará para se tornar Conselheiro
do Tribunal de Contas. Ele me lembra Darcy Ribeiro, o grande
montes-clarense, ex-Senador, um cidadão do mundo, uma das
maiores autoridades que Montes Claros já teve e que, há pouco
tempo, deixou-nos, emprestando o seu nome ao "campus" da
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES. São tantos
os montes-clarenses ilustres: Dr. Hermes de Paula, Dr. Luiz Pires.
Aliás, prefiro não continuar citando-os para não cometer um equívoco
ou uma injustiça.

Quero cumprimentar o trabalhador, o estudante, o pedreiro, o
carpinteiro, o gari, enfim, todas as pessoas que, no anonimato,
constroem a história desse grande município. Então, neste momento,
não só os Deputados Carlos Pimenta, mas também os Deputados
Arlen Santiago, Wanderley Ávila e Gil Pereira rendem essas
homenagens. Ressalta-se que o Deputado Gil Pereira, se Deus
quiser, terá em suas mãos a importante missão de dar seqüência ao
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trabalho fantástico do Prefeito Jairo Ataíde. Não só nós, montes-
clarenses, mas também os mineiros de outras regiões do Estado,
como os companheiros Neider Moreira, Domingos Sávio, Maria
Tereza Lara, F(êmolo Aloise, enfim, todo o Poder Legislativo rende
homenagens à Princesa do Norte, à Capital do Norte de Minas.

Essa cidade tinha tudo para dar errado; ninguém acreditava em
Montes Claros. Os governantes passavam, e, apesar de enfrentar
sérios problemas nos setores de saúde e educação, ela não saía da
retórica. E a região de Minas que menos possui estradas asfaltadas; é
problemática no que se refere à saúde pública. Entre todas as regiões
do Estado, é onde ocorre o maior índice de mortalidade infantil.
Contudo, seu povo não perde a esperança.

Essa região possui a belíssima cidade de Pirapora, além de várias
outras que, apesar de se encontrarem à mercê de tantas dificuldades,
lutam para aparecer, para mostrar sua pujança, sua riqueza. Ademais,
conta com o rio São Francisco, que corta de sul a norte, toda a região
norte-mineira. Lá, está sendo construída a usina hidrelétrica de lrapé,
maior obra do Governo do Estado. Então, essa região, graças a Deus,
possui tesouros, como Pirapora, Montes Claros e todos os outros 87
municípios, que têm, nesta Casa, o apoio sistemático de seus
membros, de seus representantes. Temos o prazer de contar com o
apoio de outros Deputados, os quais entendem que, enquanto as
atenções estiverem voltadas apenas para as Minas, esquecendo-se
das Gerais, não teremos um Estado socialmente justo.

Por isso tenho a satisfação, o prazer e o orgulho de falar da nossa
Montes Claros, do montes-clarense, da força do trabalhador mineiro e,
principalmente, da alegria que sentimos pela comemoração de mais
um aniversário. Parabéns, Montes Claros! Parabéns, expositores da
30S Exposição Agropecuária de Montes Claros! Parabéns, Prefeito
Jairo Ataíde, que, com determinação, força, garra, luta e amizade,
construiu, nesses oito anos, a cidade que nós queríamos e que já
estamos vendo! Parabéns, Câmara Municipal de Montes Claros!
Parabéns, principalmente, para os montes-clarenses que, no
anonimato, ajudam a construir a belíssima história do 50 maior
município do Estado de Minas Gerais. Obrigado!

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara* - Sr. Presidente em exercício,



563
Deputado Rêmolo Aloise, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
servidores da Casa que estão nas galerias, a quem cumprimento, pois
estão buscando os seus direitos.

Sabemos que a mobilização, a organização e a unidade nos fazem
defender nossos direitos. Recebi, na entrada deste Plenário, um
boletim da ASLEMG, da SINDALEMG, da APLEMG e de
representantes junto ao CAP, dos servidores desta Casa, e quero
dizer, em nome do Bloco PT-PCd0B, que têm nossa solidariedade.
Vamos destacar a emenda e, certamente, estaremos apoiando a
posição em defesa do servidor.

Gostaria de ler da tribuna este boletim, para deixar registrado nesta
Casa, representando cada um de vocês. Eu também sou professora,
aposentada, servidora pública e trabalhei por mais de 25 anos,
sempre em escola pública estadual. (- Lê:)

Pela rejeição da Emenda n° 100 ao projeto da Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

A Emenda n° 100 ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias trata
da alocação de dotação orçamentária para pagamento de precatórios
da ALMG, transferindo-a para a Advocacia-Geral do Estado - AGE.

A Emenda n° 100 interfere na ampla autonomia administrativa e
funcional da Assembléia, que tem por base o princípio da separação
de Poderes - cláusula pétrea da Constituição Federal - e inclui a
autonomia para o gerenciamento financeiro.

A dotação orçamentária para pagamento de precatórios é específica
e não se confunde com as dotações para investimento, custeio e
despesas de pessoal.

Precatório não é matéria a ser tratada na LDO, conforme o art. 155
da Constituição do Estado, que define a abrangência da Lei de
Diretrizes Orçamentárias.".

Também achamos injusta essa emenda, que não terá nosso apoio,
de forma alguma, porque fere os direitos dos servidores, sobretudo os
desta Casa. Queremos deixar registrada nossa posição.

Queremos também registrar uma carta que, para nós, é de extrema
importância. São as orientações do nosso Arcebispo da Arquidiocese
de Belo Horizonte, D. Walmor Oliveira de Azevedo, que está
ocupando agora o cargo que era de D. Serafim Fernandes de Araújo.
E bastante oportuna essa orientação do nosso pastor da Igreja
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Católica não só para os católicos, mas também para todos os
cristãos e para todos os cidadãos e cidadãs de Minas Gerais, que
levam a sério a nossa sociedade, o nosso povo. São as orientações
para as eleições municipais de 2004, critérios que nos ajudam a
refletir, mostrando a importância da decisão na democracia e da
opção para o dia 3 de outubro. (- Lê:)

"Irmãs e irmãos, sacerdotes, evangelizadores, agentes de pastoral,
leigos e leigas do povo de Deus. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz
do mundo.

Uma convocação: o acontecimento das eleições municipais de 2004
nos convoca a um sério compromisso cidadão e de fé: participar da
política, iluminados pela fé e pela consciência da dignidade da pessoa
humana. Este é um momento privilegiado para o resgate da
esperança na vida de todos nós, especialmente daqueles que sofrem
a exclusão e os seus terríveis efeitos. Temos a obrigação de 'dar as
razões da nossa esperança'. Esta esperança se sustenta, também, na
convicção de que nosso voto tem força e pode começar a mudar
muitas situações. Temos o dever de eleger candidatos e candidatas
que nos dêem a garantia da competência e da honestidade. Nós
temos também a obrigação de ajudar os nossos irmãos e irmãs a se
prepararem bem no conhecimento de critérios, para o exercício livre
do poder de escolher. Esta é uma oportunidade de ouro para dar aos
nossos municípios a possibilidade de mudanças importantes.

Atenção! A realização das eleições em nossos municípios é um
verdadeiro desafio. Precisamos de , muita atenção e de uma
participação cada vez mais ativa. E necessário estar atentos à
sedução de alguns candidatos que só aparecem nesta época e
buscam envolver os eleitores com presentes ou doações em troca de
apoio ou para fazer propaganda em benefício próprio.

Bem sabemos que esse procedimento caracteriza-se como compra
de votos e, portanto, corrupção eleitoral, devendo ser denunciado e
penalizado pela Lei n° 9.840. Por outro lado, devemos combater a
mentalidade de eleitores que vêem nas eleições a oportunidade para
conseguir um favor, uma vantagem imediata, dando o seu voto a um
político que não esteja seriamente empenhado com o bem da
comunidade.

E preciso enfrentar o desafio de trabalhar por tudo o que venha a
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favorecer a maioria da população, especialmente a população mais
pobre. Nosso trabalho, por motivações éticas e de fé, deve ser
testemunho de defesa dos que correm o risco de ser vítimas de
clientelismo ou de dependências.

A importância. Não podemos, é verdade, escolher pelos outros. Mas
a todos devemos ajudar para que os princípios básicos e as
orientações fundamentais sejam assimilados e compreendidos para
bem se exercer o direito do voto, gesto nobre de cidadania. E preciso
contribuir para que todos votem de maneira refletida e bem-informada.
Por isso, é importante fazer levantamentos dos problemas e criar
oportunidades para apresentar os anseios da comunidade. Há de se
ter presentes os anseios das comunidades já recolhidos no
levantamento desde junho de 2003. Bem assim, conhecer e debater a
situação do próprio município, focalizando sua gravidade, com a
defesa de propostas adequadas.

Embora se suponha um adequado conhecimento do papel do
Prefeito e dos Vereadores, não é demais esclarecer a
responsabilidade deles e o direito que todos temos de exigir que ela
seja cumprida.

O que é necessário. Estamos apoiando o trabalho que a Comissão
Arquidiocesana de Fé e Política já vem desenvolvendo ao longo dos
anos. Neste ano, foi publicada uma cartilha - "Políticas Públicas
Municipais: Indicações e Perguntas" - que nos desafia a olhar
criticamente as políticas públicas que são desenvolvidas em cada
cidade.

Outro folheto - "Eleições Municipais 2004" - foi preparado para
informar e subsidiar as discussões sobre os critérios de escolha do
melhor candidato. Esperamos que o folheto seja lido e comentado em
nossas comunidades, grupos e movimentos e divulgado pelos meios
disponíveis da paróquia. Levando em conta o trabalho desenvolvido
pela Comissão Arquidiocesana de Fé e Política nos encontros de
formação continuada e nos seus subsídios, podemos promover
iniciativas que cheguem a resultados proveitosos. Nesse sentido,
devemos disponibilizar nossos espaços para que os paroquianos
possam se encontrar para discussões, estudos e debates entre
candidatos, contribuindo para um voto mais refletido. Nesses debates,
é importante selecionar candidatos que tenham os requisitos
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indicados no folheto "Eleições Municipais 2004", coordenados por
pessoas experientes no assunto. Nessa seleção poderão colaborar
pessoas e grupos da paróquia conhecedores dos problemas locais.

Nós sabemos que a Igreja não indica um candidato a Prefeito, mas
sugere critérios para os eleitores fazerem uma escolha refletida e não
enganosa.

Haverá candidatos a Vereador indicados por grupos cristãos (o que
é recomendável: cria laços de responsabilidade com o eleito). Nesse
caso, cuidemos para que não haja dispersão dos votos (discutindo o
candidato em que a comunidade pode concentrar os votos e se evite
votar em nomes que apenas engordarão uma legenda (partido ou
coligação) que não merece confiança.

E necessário apoiar sempre a organização dos grupos da Fé e
política ou os grupos da católicos empenhados politicamente sempre
em contribuir com o trabalho de conscientização usando dos meios de
comunicação colocados à disposição pela Arquidiocese, ou outros
meios, como as rádios comunitárias, o boletim da paróquia e outros. E
também importante tentar parcerias com outras igrejas cristãs que
comungam das mesmas preocupações.

Nossa ação evangelizadora exige de todos nós, neste momento
importante para a vida da sociedade, um grande empenho para que
os compromissos de nossa missão se realizem como anúncio do
Reino de Deus. Seja esse empenho um relevante serviço à cidadania
pelas razões da fé. Com amizade, bênçãos no Senhor, D. Waimor
Oliveira de Azevedo, Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte".

Reforçamos a importância da política com "P" maiúsculo, política
como instrumento de transformação da sociedade; política, como dizia
o Papa Paulo VI, como um instrumento de verdadeira caridade,
porque leva à transformação da sociedade. Muitas vezes é necessário
e emergencial distribuir cestas básicas, mas é preciso mudar as
estruturas para que ninguém precise recebê-las. Muitas vezes nós,
cidadãos e cidadãs, e, mais ainda, nós, cristãos, temos até ojeriza da
política que herdamos da época da ditadura, da mentalidade que nos
foi imposta, de que a política é uma coisa suja e de que só tem
corrupção. Isso é falso. Muitas vezes generalizamos dizendo que
todos os políticos são corruptos. E uma generalização perniciosa, que
leva as pessoas sérias a se afastarem da política.
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Neste ano eleitoral, é importante participarmos efetivamente do

processo, conhecendo de perto todos os candidatos, apoiando e
abraçando as candidaturas que têm compromisso com a maioria da
população, com o povo de Minas Gerais, com nossas cidades. Assim,
contribuiremos para que o poder seja verdadeiramente colocado a
serviço da vida e não de uma minoria ou de interesses pessoais.

Por isso, com muita alegria, cumprimento nosso Arcebispo D.
Valmor, que chega em nossa arquidiocese depois dos longos anos em
que D. Serafim prestou relevantes serviços à nossa comunidade
católica e também a todo o povo de Minas Gerais, por intermédio da
Arquidiocese de Belo Horizonte. Já nos primeiros meses, D. Walmor
ouviu todos os movimentos das pastorais da nossa igreja e já começa
a colocar suas posições. Como pastor da nossa igreja, vem orientar-
nos, para que, refletindo sobre a realidade das eleições municipais em
2004, possamos dar nossa verdadeira contribuição. Quero convocar
todo o povo de Minas Gerais para um grande mutirão pela cidadania,
participando verdadeiramente. Se cruzarmos os braços, estaremos
sendo omissos, deixando que sejam eleitos aqueles ou aquelas que
não têm compromisso com os princípios que tanto defendemos, de
uma sociedade justa, fraterna e igualitária.

Queremos deixar uma palavra a todos os jovens que estão
chegando, sobre a grande importância da sua participação neste
momento político de Minas Gerais.

Pela legislação eleitoral, há a garantia de uma cota de 30% de
candidatas mulheres em cada partido. Infelizmente, em muitos
municípios, vários partidos não conseguem ocupar essa cota. Quero
incentivar as companheiras filiadas em partidos políticos a ocuparem
esse espaço e sugerir que o conheçam de perto. Agora já passou o
momento da escolha, do registro das candidatas, mas aquelas que
não colocaram seu nome à disposição para serem candidatas podem
apoiar as candidatas mulheres que estejam comprometidas com essa
sociedade com que tanto sonhamos, justa, fraterna e igualitária, ou
apoiar homens que também defendam os mesmos princípios. Não
sejamos omissos, temos de unir esforços e contribuir para que nossa
sociedade seja verdadeiramente transformada.

A política é um instrumento poderoso de transformação. Se não
ocuparmos esses espaços, eles serão ocupados por pessoas que não
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têm esses mesmos compromissos, e, então, seremos responsáveis
por tudo que acontecer. Muito obrigada.

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

Deputados, senhoras e senhores, funcionários públicos que aqui se
encontram e os que nos acompanham por meio da TV Assembléia, o
motivo que nos traz a esta tribuna é a nossa preocupação com a
segurança pública, com certeza compartilhada por todos os cidadãos
brasileiros. E dever fundamental nosso, representantes do povo,
buscar juntos soluções e envidar esforços para que não estejamos
sempre a lamentar pela situação praticamente de caos em que
vivemos, deparando-nos em nosso dia-a-dia com mortes absurdas,
com a brutalidade tomando conta das nossas ruas, das nossas
cidades e, principalmente, com a situação de grande dificuldade em
que vivem as nossas Polícias Civil e Militar.

Naturalmente, temos consciência de que uma grande dificuldade
requer grande esforço e planejamento, para que, a partir daí,
tenhamos ações concretas. Percebemos esse esforço por parte do
Governador Aécio Neves, e, com certeza, há uma ação responsável
por parte das Polícias Civil e Militar. Mas é preciso que os esforços
reúnam todos os Poderes, no município, no Estado e na União. E
preciso que façamos uma reflexão sobre as origens dos recursos para
dar sustentação a essa ação conjunta. Por um lado, o Estado mantém
a folha de pagamento das Polícias Civil e Militar, dos aposentados, a
estrutura básica operacional, o que é o seu dever. Por outro lado, os
municípios são parceiros, com freqüência, por meio de convênios,
auxiliando as nossas policias, embora não seja o seu dever, do ponto
de vista constitucional: a segurança é responsabilidade da União.

Existe um recurso constitucional, o Fundo Nacional de Segurança,
que tem destinação específica. Não podemos aceitar, em hipótese
alguma, que continue sendo objeto de atitude protelatória, de restrição
orçamentária por parte do Governo Federal, que faz uso desse
recurso para alimentar o superávit, ou seja, o tão decantado superávit
público: sobra dinheiro e falta segurança; sobra dinheiro da dDE, falta
conservação das estradas. Enfim, o povo brasileiro não pode mais
suportar isso.
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No primeiro semestre deste ano, o Governo do Estado recebeu

os recursos do Fundo Nacional de Segurança previstos para o ano
passado. E, até agora, não se falou dos recursos para este ano.
Continuamos perdendo vidas e vivendo uma situação, diria até, de
desespero por parte dos profissionais da segurança pública.
Percebemos o esforço do nosso Governador; a atitude séria com que
conduz os destinos de Minas Gerais; a relação respeitosa com que se
relaciona com as Polícias Militar e Civil, demonstrando, ao mesmo
tempo, a autoridade que tem de ter e sua busca por mais
equipamentos para essas instituições, mas com poucos recursos. E
necessário que somemos vozes para que os recursos de Minas
Gerais cheguem ao nosso Estado e, principalmente, para que sejam
aplicados em segurança pública. Pondero mais uma vez: é necessário
melhorar as estruturas penitenciária e carcerária. Será que sempre
esperaremos o crime acontecer para depois utilizarmos dinheiro
somente na construção de mais cadeias, de mais presídios?

Na reunião que teremos hoje com o Governador Aécio Neves
transmitiremos não apenas o sentimento deste Deputado, como
também o do povo de Divinópolis e do Centro-Oeste mineiro.
Planejamento e investimento dos recursos do Fundo Nacional de
Segurança são fundamentais para que haja segurança de forma
preventiva e planejada, com o propósito de salvar vidas dos cidadãos
e dos próprios profissionais da segurança, que, muitas vezes, têm
suas vidas expostas por falta de equipamento adequado.

Há algumas semanas, participei de reunião realizada em Divinópolis,
com a presença dos Deputados Federais Jaiminho Martins e Dr.
Francisco, de representantes do povo de Divinópolis, da nossa
sociedade e da região Centro-Oeste, do Comandante-Geral da Polícia
do 230 Batalhão, do Comandante-Geral da 2 a Região da Polícia
Militar, do Cel. Gentil Alberto, dos Delegados, regional e local, do
Comandante dos Bombeiros e do representante da entidade que
congrega a sociedade civil numa associação de apoio à segurança
pública.

Essas associações, que se multiplicam em todas as cidades e
regiões, são positivas, pois a sociedade organiza-se para ajudar. A
Associação Comunitária de Segurança Pública, entidade dirigida por
José Vítor, prestou grande serviço ao abrir um debate franco e
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sincero, colocando-nos frente a frente com o comando da polícia, o
Delegado Regional e Deputados Federais, para que pudéssemos
verificar a situação de calamidade em que se encontra uma das
maiores regiões do Estado de Minas Gerais, sob o ponto de vista de
equipamentos.

No atual Governo, foram feitos investimentos, e foi ampliado o
número de profissionais, mas a situação continua crítica, pois há anos
não são comprados armamentos, viaturas e coletes salva-vidas. Além
disso, várias cidades do porte de Divinópolis precisam de mecanismos
modernos de segurança, como sistemas de câmaras nas principais
vias, que mantêm a polícia informada em tempo real.

Precisamos de mecanismos, por meio de computador, para que as
vias sejam mapeadas no sistema moderno de "Autocad", com mapas
e sistema de computação, indicando estratégias operacionais mais
ágeis para atender a determinadas ocorrências. Há necessidade de
um sistema de comunicação mais eficiente para facilitar o
deslocamento com segurança.

Isso não se concretiza apenas com a boa-vontade do Governador e
com os recursos do Governo do Estado, que são duramente
comprometidos com o pagamento do salário dos militares civis, dos
policiais militares e dos membros da Polícia Civil.

Encaminhamos uma proposta ao Desembargador Lúcio Urbano e a
entregaremos hoje ao Governador Aécio Neves, solicitando um
planejamento, para que parte dos recursos seja aplicada na Capital,
no Sul de Minas, no Norte de Minas, no Triângulo Mineiro e a outra
parte seja aplicada para melhor equipar as Polícias Militar e Civil e
oferecer melhor condição operacional, com equipamentos que
possibilitem logística, ou seja, capacidade de planejar a ação de
maneira mais eficiente. Não é possível que tenhamos de esperar
duas, três horas para a polícia chegar.

O problema começa com a viatura, que não está funcionando; passa
pelo sistema de comunicação, que é obsoleto; até chegar às
dificuldades de localização da vítima e de identificação da área onde
ocorrem os atos de violência; portanto esse planejamento e a parceria
com o Governo Federal são fundamentais para que tenhamos
segurança de fato.

0 Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Obrigado, Deputado
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Domingos Sávio. Parabenizo-o por sua fala.

Como é do conhecimento de V. Exa., vamos votar, em 2 0 turno, o
Projeto de Lei n° 311 de minha autoria, que disciplina a utilização de
câmaras de vídeo para fins de segurança. O monitoramento de vias
públicas por meio de câmaras é tema que, há muito tempo, desperta
meu interesse. Como Vereador, em Belo Horizonte, apresentei um
projeto nesse sentido, que já foi convertido na Lei Municipal n° 8.460,
de 2002, que está em vigor. O Projeto de Lei n°311 já foi votado em
1° turno, e hoje teremos a oportunidade de votá-lo em 2° turno. Ele
ajudará muito na questão da segurança pública.

Na semana passada, com parceria da Prefeitura, do Governo do
Estado, de várias entidades e associações, de comerciantes e da
CDL, foi lançado o Instituto Viva BH, com o objetivo de monitorar as
avenidas, praças e o comércio. As câmaras nas ruas têm efeito
inibidor, pois os criminosos, sabendo que estão sendo vigiados,
naturalmente fogem daquela área. Essa é a principal razão para a
redução do índice de criminalidade. Quando colocaram algumas
câmaras na Savassi, a diminuição foi de cerca de 40%.

Depois de o crime consumado, as câmaras ainda permitem à polícia
conhecer o criminoso, o que facilita a prisão. Além disso, as imagens
servem como provas na justiça, evitando que o agente seja solto por
falta delas, o que é muito comum atualmente, pois infelizmente o
cidadão tem medo de testemunhar.

Hoje o uso de câmaras de vídeo é indiscriminado, e corre-se o risco
de que as imagens caiam nas mãos de criminosos, que podem obter
informações do local de trabalho das pessoas, da rotina de crianças,
etc; por isso essas imagens só poderão ser exibidas a pedido da
justiça e da polícia.

Há dois meses, o Tribunal de Alçada condenou a revista "Playboy",
que veiculou a imagem de duas moças, causando estranheza à
família e aos colegas. A empresa foi obrigada a pagar uma
indenização.

Portanto nosso projeto tem o objetivo de disciplinar a utilização das
câmaras de vídeo com fins de segurança nos hospitais, nas rodovias,
nas penitenciárias, etc., pois, com toda a certeza, essa ação reduzirá
muito a criminalidade no Estado. Muito obrigado.

0 Deputado Domingos Sávio - Somos nós quem agradece.
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Sr. Presidente, reitero que estaremos encaminhando ao

Governador Aécio Neves, ainda hoje, as reivindicações do povo de
Divinópolis, do Centro-Oeste mineiro, quanto à segurança. De forma
objetiva, estaremos solicitando aquilo que entendemos ser
absolutamente justo. O Governador tem feito um grande esforço e não
só tem conseguido cumprir seu dever constitucional de manter a
Polícia Militar e a Civil, mas também tem procurado fazer
investimentos; entretanto é preciso haver uma parceria com o
Governo Federal, utilizando-se o Fundo Nacional de Segurança
Pública. Nesse ponto, volto a insistir em que o utilizemos de forma a
prevenir e melhorar as condições de trabalho dos policiais.

Reivindicaremos a aquisição de viaturas, de novos armamentos, de
coletes a prova de bala, de equipamentos de comunicação e de tudo
que for necessário para uma boa condição de trabalho dos nossos
policiais, tanto os da Polícia Civil quanto os da Militar. Naturalmente,
reivindicaremos a ampliação do número de profissionais para atender
àquela grande região, que possui mais de 1.500.000 habitantes,
sendo uma das maiores regiões do Estado.

Também apresentaremos a necessidade de se construir no Centro-
Oeste um centro de reabilitação de menores. Não podemos tapar o
sol com a peneira. Não podemos continuar convivendo com essa
situação. Os menores de 12 a 17 anos, praticamente homens, que
chegam a cometer crime de homicídio já passaram inúmeras vezes
pela delegacias e são mantidos por um regime de falta de controle da
sociedade, pois não podem ser presos em um sistema penitenciário
convencional; mas eles não podem simplesmente ser devolvidos às
ruas, como se nada tivesse acontecido. E preciso tratá-los com
humanidade, mas com firmeza e disciplina. E necessário um esforço
para recuperá-los, pois são crianças, adolescentes e jovens que não
devem ser marginalizados nem condenados a uma condição de
segregação e pena somente. Por isso, é necessário um centro de
recuperação para os menores dessa região. Infelizmente, os Juízes
são obrigados a deixá-los soltos, reincidindo diariamente nos crimes,
transformando a nossa vida em pesadelo.

Essa é a nossa consideração. O nosso empenho é que a questão da
segurança pública seja mais bem tratada e solucionada em nosso
Estado. Muito obrigado.

rÃ



573
* - Sem revisão do orador.

2 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

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

Presidência passa à 2 a Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, considerando o disposto no art. 209 do Regimento

Interno, que veda o regime de urgência na tramitação de matérias que
dependem de quórum especial para aprovação, decide:

1) tomar sem efeito a urgência atribuída à tramitação do Projeto de
Lei n° 1.690/2004, que dispõe sobre a reestruturação societária da
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -, altera a Lei n°
8.655, de 18/9/84, e dá outras providências;

2) reformar o despacho anterior, de modo que a matéria passe a
tramitar com fulcro no art. 188, c/c O art. 102, do Regimento Interno.

Mesa da Assembléia, 6 de julho de 2004.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, o Requerimento n°
3.107/2004, da Comissão de Meio Ambiente. 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
Administração Pública - aprovação, na iia Reunião Extraordinária da
2a Sessão Legislativa Ordinária da 1 S Legislatura, do Requerimento
n° 3.058/2004, do Deputado Doutor Viana; de Educação - aprovação,
na 14 Reunião Ordinária da 2a Sessão Legislativa Ordinária da isa
Legislatura, dos Projetos de Lei nos 1.572/2004, do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, 1.612/2004, do Governador do Estado,
1.626/2004, da Deputada Jô Moraes, e 1.643/2004, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, e dos Requerimentos n

o
s 3.017/2004, do
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Deputado Wanderley Ávila, 3.031/2004, do Deputado Doutor
Viana, 3.035/2004, do Deputado Sebastião Helvécio, 3.036/2004, da
Deputada Vanessa Lucas, e 3.030 e 3.063/2004, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; de Meio Ambiente - aprovação, na 128 Reunião
Ordinária da 28 Sessão Legislativa Ordinária da 15° Legislatura, do
Projeto de Lei n° 1.586/2004, do Deputado André Quintão, e dos
Requerimentos n

o
s 3.002/2004, do Deputado Chico Simões, e

3.005/2004, do Deputado Doutor Ronaldo; de Participação Popular -
aprovação, na 108 Reunião Ordinária da 28 Sessão Legislativa
Ordinária da isa Legislatura, das Propostas de Ação Legislativa n°5
214/2003, 221, 225 e 226/2004, de autoria popular; de Segurança
Pública - aprovação, na 17° Reunião Extraordinária da 2° Sessão
Legislativa Ordinária da 158 Legislatura, do Requerimento n°
3.014/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; do Trabalho -
aprovação, na 15° Reunião Ordinária da 28 Sessão Legislativa
Ordinária da 15° Legislatura, dos Projetos de Lei n

o
s 1.102/2003, do

Deputado Chico Simões, 1.421/2004, do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, 1.600/2004, do Deputado Padre João, e 1.606/2004, do
Deputado Ricardo Duarte; e de Turismo - aprovação, na 138 Reunião
Ordinária da 28 Sessão Legislativa Ordinária da 15° Legislatura, do
Requerimento n° 3.001/2004, do Deputado Alberto Bejani. (Ciente.
Publique-se.)

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

do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Adalclever Lopes, solicitando a inclusão em Ordem do Dia
do Projeto de Lei n° 1.313/2003, e nos termos do inciso XXI do art.
232 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado Adelmo
Carneiro Leão e outros, solicitando a convocação de reunião especial
para homenagear os 70 anos de fundação do Sindicato dos
Metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem, da Deputada Lúcia
Pacífico e outros, solicitando a convocação de reunião especial para
homenagear a Tenente-Coronel Luciene Magalhães de Albuquerque,
Comandante do 340 Batalhão da PM, e do Deputado Márcio Passos e
outros, solicitando a convocação de reunião especial para
homenagear o Grupo de Louvor e Adoração Diante do Trono pela
gravação de seu 7° CD ao vivo e pelo grande trabalho social
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desenvolvido no Brasil e no exterior.

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua

vez, requerimentos do Deputado Antônio Andrade, solicitando
tramitação em regime de urgência para o Projeto de Resolução n°
1.801/2004, da Comissão Especial dos Depósitos de Veículos
Apreendidos, solicitando a suspensão dos seus trabalhos a partir de
29/4/2004 até o dia 6/7/2004, e da Comissão Especial da Silvicultura,
solicitando a suspensão dos trabalhos da Comissão pelo prazo de até
20 dias, a contar de 1 0/7/2004. (Cumpra-se.)

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

Presidência passa à 2 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

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

reunião os Projetos de Lei n os 117, 292, 501, 545, 679, 997, 1.128,
1.149, 1.334 e 1.335/2003; 1.350, 1.351, 1.353, 1.354, 1.510, 1.517,
1.538, 1.690, 1.709, 1.710, 1.711, 1.753 e 1.774/2004, apreciados na
reunião extraordinária realizada ontem, à noite, bem como os Projetos
de Lei nos 43 e 1.152/2003 e 1.344/2004, que, na mesma reunião,
receberam emendas e foram devolvidos às Comissões, para parecer,
a Proposta de Emenda à Constituição n° 22/2003, o Projeto de
Resolução n° 1.774/2004, o Veto à Proposição de Lei n° 16.005 e os
Projetos de Lei Complementar n os 49/2003 e 55/2004, também
apreciados na referida reunião, bem como os Vetos às Proposições
de Lei n

o
s 16.000, 16.008 e 16.009, apreciados na reunião

extraordinária realizada hoje, pela manhã.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 7, às 9 e
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: ( - A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 168 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2a SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 22/6/2004
As 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alberto Bejani, Marília Campos e André Quintão, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Alberto Bejani, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado André Quintão, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento de ofício da Sra. lone de Morais Tofanelli,
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente -CMDCA- , de Ipatinga, publicada no "Diário do
Legislativo", em 18/6/2004. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nos 657/2003, parecer sobre emendas, em 1°
turno; 1.087/2003, 1.618, 1.620, 1.634, 1.659, 1.681/2004, em turno
único (Deputada Manha Campos); 1.188/2003, em 2 0 turno, 1.588,
1.623, 1.624, 1.683/2004, em turno único (Deputado Elmiro
Nascimento); 1.672//2004, em 1° turno, 1.621, 1.644, 1.660,
1.674/2004, em turno único (Deputado André Quintão); 1.627,
1.673/2004, em turno único (Deputado Marcelo Gonçalves), e avoca a
si a relatoria dos Projetos de Lei n os 1.611/2004, em 1° turno, 1.592,
1.619, 1.631, 1.658, 1.669/2004, em turno único. Passa-se à 28 Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei n

o
s 1.048/2003, 1.433, 1.581, 1.583, 1.601/2004,

1.578/2004, este com a Emenda n°1 (relatora: Deputada Marília
Campos); 1.18312003 (relator: Deputado André Quintão), 1.580/2004
(relator: Deputado Elmiro Nascimento). Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento n° 2.997/2004. A seguir, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n os. 1.454, 1.464,
1.476, 1.485, 1.493, 1.504, 1.536, 1.543 e 1.547/2004. Passa-se à 38
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Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos da Deputada Marília Campos, em
que solicita seja realizada audiência pública para discutir o problema
de 873 ex-empregados das empresas União Industrial de Borracha
S.A. e Companhia de Artefatos de Borracha S.A.; da Deputada Maria
Tereza Lara, em que solicita seja realizada audiência pública para
discutir o Projeto de Lei n° 1.672/2004, que estabelece a política da
pessoa com deficiência; da Deputada Marília Campos e dos
Deputados André Quintão e Alberto Bejani em que solicitam seja
convidado a comparecer a reunião desta Comissão o Sr. Danilo de
Castro, Secretário de Estado do Governo; do Deputado André Quintão
em que solicita sejam ouvidos nesta reunião os Srs. Glauco David de
Oliveira Souza, Presidente da Associação de Defensores Públicos -
ADEP-, Lúcio Heleno Moreira e Ana Lúcia Leite Marcolino, Defensores
Públicos. O Deputado Alberto Bejani informa que está sendo
encaminhado nesta data, à CPI do Café, cópia da auditoria realizada
no contrato celebrado entre a GTech do Brasil e a Loteria do Estado
de Minas Gerais. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir
os convidados que discorrerão sobre a situação dos Defensores
Públicos de Minas Gerais, que estão em greve. 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, 6 de julho de 2004.
Elmiro Nascimento, Presidente - André Quintão - Ricardo Duarte.
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

FRUTICULTURA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 29/6/2004

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Laudelino Augusto, Ana Maria Resende e Wanderley Ávila, membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Padre
João. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Laudelino
Augusto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
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requerimento da Deputada Ana Maria Resende, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater o tema "Financiamento, Tributação e
Incentivos para a Cadeia de Produção", a requerimento dos
Deputados Laudelino Augusto, Carlos Pimenta e Ana Maria Resende
e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do
Reitor da Universidade Federal de Viçosa, dos Chefes de Gabinete do
Presidente da FIEMG e da Superintendência Regional da CODEVASF
- Montes Claros, em que comunicam, respectivamente, que o Sr.
Flávio Alencar D'Araújo Couto, do Departamento de Fitotecnia, será o
representante dessa instituição nas reuniões da Comissão; que o Sr.
Pedro Parizzi, Gerente do Conselho de Assuntos Legislativos da
FIEMG representará esse órgão na audiência pública; e que, em
virtude de alteração no cronograma de atividades, aquela
Superintendência não poderia se fazer representar na reunião da
Comissão do dia 23/6/2004. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos do
Deputado Laudelino Augusto em que solicita seja realizada audiência
pública em Rio Pomba para conhecer e debater as atividades
fruticultora e agroindustrial de frutas na microrregião onde está
localizado; e da Deputada Ana Maria Resende em que solicita visita
da Comissão ao Município de Pirapora para conhecer o projeto da
fruticultura desse município.A Presidência destina essa parte da
reunião a ouvir os convidados sobre o tema objeto da audiência
pública. Registra-se a presença dos Srs. Paulo Roberto Rocha Brant,
Diretor da Area de Operações do BDMG, representante do Sr.Wilson
Brumer, Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, e do
Sr. Romeu Scarioli, Presidente do BDMG; Fernando de Castro
Santos, Superintendente Regional da Companhia Nacional de
Abastecimento em Minas Gerais - CONAB -; Carlos Tadeu de Meio,
Gerente Negocial da Superintendência Estadual do Banco do Brasil,
representante do Sr. Luiz Carlos Felipe, Superintendente Estadual do
Banco do Brasil em Minas Gerais; e Geter Arantes Dias Júnior, Vice-
Presidente do Centro Regional de Informação e Inovação em
Fruticultura do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, os quais são

WC
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convidados a tomar assento à mesa. A Presidência tece suas
considerações iniciais, na qualidade de autora do requerimento que
motivou a realização da audiência pública; 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, 6 de julho de 2004.
Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Ana Maria Resende - Carlos

Pimenta - Roberto Ramos.
ATA DA 168 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158
LEGISLATURA, EM 30/6/2004

Às 9h1 5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Roberto Ramos, Gilberto Abramo 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 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 discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Antônio de Padova Marchi Júnior,
Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado, publicado no
"Diário do Legislativo" do dia 26/6/2004; Armando Gonçalves,
Presidente da Câmara Municipal de São Francisco, comunicando ter
sido consignada manifestação de apalauso a esta Comissão pelo
brilhante trabalho de combate à prostituição infantil nessa
comunidade; do Conselho Regional de Assistência Social - CRAS -,
convidando a Comissão para participar da reunião destinada à eleição
de seus representantes; e da Editora Coedita, convidando a Comissão
para participar do lançamento do livro "Peru: do Império dos Incas ao
Império da Cocaína", de Rosana Bond, no dia 2/7/2004. Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
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proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Roberto Ramos (3),
em que pleiteia sejam enviados ofícios ao Procurador-Geral de Justiça
do Estado, solicitando a inclusão do Sr. Everson Eugênio de Meio no
Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas - PROVITA -; ao
Major José Wilson da Paixão, Comandante da ga Cia. Independente
da PM de Araguari, solicitando seja enviada cópia da sindicância
relativa à denúncia de tortura que teria sido cometida por policiais
militares contra o Sr. Everson Eugênio de Meio nas dependências da
cadeia pública de Tupaciguara; e ao Comandante da PM de
Uberlândia, solicitando nova sindicância para apuração dessa
denúncia; e Durvai Angelo, em que solicita realização de reunião
conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança
Pública, com os convidados que menciona, para debater as denúncias
e a situação da Delegacia de Tóxicos, localizada nesta Capital.
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.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha. -

ATA DA 8 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA isa LEGISLATURA, EM 24/6/2004
Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Bonifácio Mourão, Gustavo Valadares, Leonardo Moreira, Maria
Tereza Lara e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada
Comissão. Está também presente o Deputado Jayro Lessa. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Leonardo Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e passa à P Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei n°
1.690/2004 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Gustavo Valadares, aprovado pela Comissão. Na fase de
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discussão do parecer do relator, Deputado Leonardo Moreira, que
conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto
de Lei n° 1.68612004, no V turno, o Presidente defere o pedido de
vista da Deputada Maria Tereza Lara. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, a ser realizada no dia 29/6/2004, às 10h30min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira - Fábio Avelar -

Maria Tereza Lara - Ermano Batista - Gustavo Valadares.
ATA DA 17a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15a LEGISLATURA, EM 30/6/2004

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Rogério Correia e Dalmo Ribeiro Silva
(substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança
do PSDB), membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Célio Moreira e Marcelo Gonçalves. 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 obter esclarecimentos, em audiência pública, sobre denúncias de
flagrante forjado de drogas, de tráfico de influências e de exploração
ilegal de garimpo no Município de Itabira e região e comunica o
recebimento de ofício do Cel. PM Sócrates Edgard dos Anjos,
Comandante-Geral da Polícia Militar, informando que o assunto objeto
desta reunião foi esclarecido por meio de sindicância da Polícia Militar.
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n° 3.014/2004.
Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados
Sargento Rodrigues (3), em que solicita seja ouvido nesta reunião o

WS
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Sr. José Geraldo Rodrigues, Diretor do jornal "Espinhaço", de
Itabira; sejam os Srs. Cel. PM Musso José Veloso, responsável pela
sindicância da Polícia Militar para apurar as denúncias objeto desta
reunião, Renato Lins e Paulo de Tarso, Promotores de Justiça,
convidados a prestar esclarecimentos à Comissão e seja pedido ao
Procurador-Geral de Justiça que inclua no Programa de Proteção às
Vítimas e Testemunhas - PROVITA - os nomes dos Srs. José Geraldo
Rodrigues, radialista, e Cabo PM Oséas Ribeiro Venâncio. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados.
Registra-se a presença dos Srs. Cabo PM Oséas Ribeiro Venâncio e
José Geraldo Rodrigues, Diretor do jornal "Espinhaço", de Itabira, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na
qualidade de autor do requerimento que deu origem ao debate, faz
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme 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, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Rogério Correia -

Leonardo Moreira.
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 22/2003 NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 15a LEGISLATURA, EM 7/7/2004
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Bonifácio Mourão, Doutor Viana e Durval Angelo, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado
Wanderley Ávila. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar, em 2 0 turno, o parecer do
relator. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação, no 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
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22/2003 (relator Deputado Bonifácio Mourão), com as Emendas
n os 1 a 6 ao vencido no 1° turno. Em seguida, a Presidência suspende
os trabalhos para a lavratura desta ata que, após a reabertura dos
trabalhos, é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. Cumprida a finalidade da Comissão, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Doutor Viana - Durval Angelo.

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

1.589/2004
Comissão de Saúde

Relatório
De iniciativa do Deputado George Hilton, a proposição em tela visa

instituir a Semana de Doação de Sangue, a ser comemorada
anualmente na primeira semana de abril.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete agora a
este órgão colegiado apreciá-la, nos termos dos arts. 189 e 190 do
Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme esclarece o autor do projeto, a instituição da Semana de

Doação de Sangue tem por objetivo reservar, anualmente, uma data
para que o Governo e a sociedade civil promovam campanhas de
conscientização sobre a importância de se manter o estoque de
sangue humano na rede hospitalar do Estado.

Os pacientes que necessitam de transfusão podem contar somente
com a solidariedade de pessoas que têm o privilégio de serem
saudáveis e que fazem da doação de seu sangue um ato de amor ao
próximo.

Dado que a reflexão sobre o tema é relevante para a sociedade em
geral, consideramos oportuno seja a proposição sob comento acolhida
nesta Casa.
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Cabe ressaltar que a Lei n° 11.726, de 1994, nos § 6 0 , 70 e 80 do

art. 66, acrescentados pela Lei n° 14.179, de 2002, trata do calendário
de eventos culturais e turísticos que integra o Plano Estadual de
Cultura e também diz respeito às comemorações dessa natureza
realizadas nos municípios.

Atualmente, não existe o Calendário Oficial do Estado de Minas
Gerais, mencionado no parágrafo único do art. 1° do projeto. Cada
Secretaria estabelece as datas relacionadas a seu campo de atuação
e, se for o caso, às atividades específicas que desenvolverá. Esse
procedimento é realizado por meio de mero ato administrativo, pois
nada mais faz do que implementar comando relacionado diretamente
com lei que institui a data comemorativa.

Conclui-se, portanto, que a proposição em tela não deve conter
comando para obrigar a inserção da Semana de Doação de Sangue
no calendário oficial do Estado. Em vista dessas considerações, será
apresentada a Emenda n° 1 para suprimir o parágrafo único do art. 1°.

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

1.589/2004 em turno único, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Suprima-se o parágrafo único do art. 1°.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Neider Moreira - relator - Carlos

Pimenta.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.658/2004
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Miguei Martini, o Projeto de Lei n°

1.656/2004 visa declarar de utilidade pública a Frente de Apoio ao
Menor - FAM -, com sede no Município de Muzambinho.

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

Fundamentação
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A referida entidade, sem fins lucrativos, fundada em 1990, tem

por finalidade promover o desenvolvimento integral da criança e do
adolescente menor de 16 anos. Com suas atividades, contribui para
melhorar as condições de saúde, educação e alimentação de seus
assistidos e lhes propicia a prática de esportes, cultura e lazer.
Promove, também, a integração das respectivas famílias na
comunidade.

Pela importância de suas ações, é justo outorgar-lhe o título de
utilidade pública.

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

n° 1.658/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.691/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei n°
1.69112004 visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro São João Batista, com sede no Município de
Turmalina.

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

Fundamentação
A referida Associação desenvolve relevantes atividades em prol dos

moradores do Bairro São João Batista, coordenando as obras e os
movimentos sociais, articulando e desenvolvendo as julgadas por eles
prioritárias.

Merece destaque, também, o incentivo às atividades artísticas,
culturais, esportivas e de lazer, propiciando o desenvolvimento do
espírito de comunidade, o bom relacionamento e convívio entre seus
associados.

Com a finalidade de captar recursos para financiar as suas
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iniciativas, procura firmar parcerias com entidades congêneres e
órgãos públicos.

Por isso, é oportuno que ela seja declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
n°1.691/2004, em turno único.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.695/2004

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado João Bittar, o Projeto de Lei n° 1.695/2004
visa a declarar de utilidade pública a Casa de Hospedagem Betesda,
com sede no Município de Uberlândia.

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

Fundamentação
A Casa de Hospedagem Betesda, fundada em 1995, é sociedade

civil de natureza beneficente.
Sua finalidade precípua é oferecer hospedagem gratuita às pessoas

necessitadas que estejam acompanhando enfermos em tratamento no
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.

Tal iniciativa a torna merecedora do titulo declaratório de utilidade
pública.

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

n° 1.695/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Célio Moreira, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.328/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em pauta
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cria o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes
Ameaçados de Morte no Estado, cria o Conselho Gestor do Programa
e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/12/2003, foi a proposição
distribuída para a Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame dispõe sobre a criação de um programa

de proteção a crianças, adolescentes e pessoas egressas do
cumprimento de medida socioeducativa, com idade entre 18 e 21
anos, ameaçadas de morte ou em risco de serem vítimas de
homicídio, em virtude de envolvimento em ato infracional ou vitimação
ou testemunho de algum ato delituoso.

Segundo o art. 227 da Constituição da República, é dever da família,
da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, além de se responsabilizar por
colocar esses sujeitos a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - Lei Federal n° 8.069, de
13/7/90, que regulamenta o art. 277 da Constituição da República,
define as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos em
condição peculiar de desenvolvimento, que demandam proteção
integral e prioritária por parte do Estado, da sociedade e da família.
Segundo o ECA, a política de atendimento às crianças e aos
adolescentes inclui três tipos de medidas: no art. 101, as medidas
protetivas - destinadas a crianças e adolescentes em situação de risco
pessoal e social; no art. 112, as medidas socioeducativas - destinadas
a adolescentes a quem se atribua o cometimento de ato inf racional; e
no art. 129, as medidas pertinentes aos pais e responsáveis -
destinadas aos pais e responsáveis que não estejam cumprindo com
seus deveres em relação a suas crianças e adolescentes. Um
programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçadas de morte
ou em risco de serem vítimas de homicídio encontra amparo entre as
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medidas protetivas dispostas pelo ECA.

Recentemente, foi publicado o relatório da pesquisa "Mapa da
Violência IV: Os Jovens do Brasil", promovida por uma parceria entre
a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura - UNESCO -, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da
Presidência da República e o Instituto Ayrton Senna, que traça um
panorama da evolução da mortalidade na juventude brasileira
derivada de situações violentas, como homicídios, acidentes de
transporte, suicídios e uso de armas de fogo, abrangendo a década de
1992 a 2002.

Segundo essa pesquisa, os dados sobre a evolução dos homicídios
entre jovens de 14 a 25 anos de idade, no Pais, é extremamente
preocupante. Os avanços da violência homicida nas últimas décadas
são explicados pelo aumento dos homicídios contra a juventude.
Enquanto a taxa de homicídios entre os jovens passou de 30 em
100.000, em 1980, para 54,5 em 100.000, em 2002, a mesma taxa
para o restante da população permaneceu praticamente estável: de
21,3 para 21,7 em 100.000 mortes, no mesmo período. A conclusão é
óbvia: podemos afirmar que há uma sobre-vitimização juvenil, no que
diz respeito a mortes por homicídio. Se desagregarmos a população
em dois setores, o jovem (de 15 a 24 anos) e o não-jovem (menos de
15 e mais de 14 anos), verificaremos que, desde 1980, os avanços da
violência homicida no Brasil tiveram como eixo a vitimização de
jovens.

Essa situação se agrava quando crianças e adolescentes se
envolvem em algum ato infracional ou quando são vítimas ou
testemunhas de alguma ação delituosa. São muitos os casos em que,
por omissão do próprio Estado, crianças e adolescentes ameaçados
de morte acabam por engrossar as estatísticas das execuções
sumárias, praticadas por grupos de extermínio, pelas organizações de
narcotraficantes e por redes de exploração sexual. Também resultam
em ameaças de morte e homicídios os conflitos entre grupos rivais,
em liberdade ou no interior de unidades de cumprimento de medida
socioeducativa de internação. Há ainda a grave situação daqueles que
pretendem abandonar a prática de atividades ilícitas e se vêem
constrangidos a nelas permanecer em razão de ameaças de morte.

Esse quadro demanda uma ação tanto urgente como emergencial
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do Estado. A intenção da proposição em análise é a de contribuir,
com ações programáticas concretas, para o combate à violência
contra crianças e adolescentes, especialmente aqueles que se
encontram sob ameaça de morte ou em risco iminente de serem
vítimas de homicídio.

Concordamos com a intenção da Comissão de Constituição e
Justiça, em apresentar um substitutivo ao Projeto de Lei n°
1.328/2003, propondo alterações na Lei n° 13.188, de 20/1/99, que
dispõe sobre a proteção, o auxilio e a assistência às vítimas de
violência no Estado e dá outras providências. No entanto, julgamos
ser necessário detalhar, com maior profundidade, a proteção
específica que demandam crianças e adolescentes ameaçados de
morte e, por isso, apresentamos o Substitutivo n° 2, que também
apresenta alterações à Lei n°13.188, de 1999.

O art. 1° do substitutivo ora apresentado acrescenta o inciso V ao
art. 20 da Lei 13.188, de 1999, a fim de identificar como vítima de
violência a criança, o adolescente e a pessoa com idade entre 18 e 21
anos, egressa de cumprimento de medida socioeducativa, que se
encontram sob ameaça de morte ou em risco de serem vítimas de
homicídio, em virtude de envolvimento em ato inf racional ou por serem
vítimas ou testemunhas de atos delituosos. O art. 20 do Substitutivo n°
2, por seu turno, acrescenta dispositivos ao art. 30 da Lei n° 13.188, de
1999, que discriminam ações específicas de proteção a crianças e
adolescentes ameaçados de morte, tais como o atendimento e
acompanhamento psicológico, pedagógico, social e jurídico a essas
vítimas e, quando necessário, seu abrigo, com proteção, em local
seguro e sigiloso. Pretende-se, ainda, regulamentar a necessária
extensão dessa proteção aos familiares das vítimas, com o objetivo de
se manter a convivência familiar, um dos princípios apregoados pelo
ECA. A articulação de uma rede de proteção, acompanhamento e
assistência às vítimas infanto-juvenis de ameaça de morte, passa,
com as alterações propostas, a figurar, também, como uma atividade
protetiva. Além dessas ações, os dispositivos propostos em acréscimo
ao art. 30 da referida lei pelo art. 2° do substitutivo ora apresentado
visam a regulamentar o fornecimento de escolta policial, quando
necessária à efetiva proteção das crianças, dos adolescentes e dos
profissionais envolvidos nessa atividade, e a manutenção do sigilo de
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todos os procedimentos protetivos adotados em relação a essas
vítimas específicas.

Por fim, o art. 30 do Substitutivo n° 2 propõe o acréscimo do art. 30A
à Lei n° 13.188, de 1999, que dispõe sobre as diretrizes e questões
operacionais específicas para a proteção de crianças, adolescentes e
pessoas com idade entre 18 e 21 anos egressas do cumprimento de
medidas socioeducativas, que se encontrem ameaçados de morte ou
em risco de serem vítimas de homicídio, em virtude de envolvimento
com atos infracionais ou por serem vítimas ou testemunhas de crimes
ou de atos delituosos. Entre as diretrizes propostas, temos que o
ingresso como beneficiário da proteção ora regulamentada, as
restrições de segurança e as demais medidas somente serão
adotadas com a anuência da criança ou do adolescente, de seu
representante legal e, na ausência ou impossibilidade deste, da
autoridade judicial competente; que a autoria de ato infracional não
impede ou restringe a inclusão de adolescente ou de pessoa com
idade entre 18 e 21 anos, egressa do cumprimento de medida
socioeducativa, como beneficiários da proteção instituída; que a
colaboração em processo judicial ou em inquérito policial envolvendo
ato infracional não pode ser requisito para a inclusão de crianças,
adolescentes e pessoas com idade entre 18 e 21 anos egressas do
cumprimento de medida socioeducativa, como beneficiários da
proteção instituída; e que, após ingressar como beneficiário da
proteção de que trata a proposição em pauta, o protegido ficará
obrigado ao cumprimento das normas por ela prescritas.

Esperamos, com as alterações propostas pelo Substitutivo n° 2, a
seguir apresentado, contribuir para o efetivo desempenho do dever
constitucional do Estado de assegurar o direito à vida e de manter a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão as crianças e os adolescentes de
nosso Estado.

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

1.328/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, a seguir
apresentado, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N°2
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Acrescenta dispositivos à Lei n° 13.188, de 20 de janeiro de

1999.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 20 da Lei n° 13.188, de 20 de janeiro de 1999, fica

acrescido do seguinte inciso V:
"ALI. 2° -
V - a criança, o adolescente e a pessoa com idade entre 18 e 21

anos egressa de cumprimento de medida socioeducativa, ameaçados
de morte ou em risco de serem vítimas de homicídio, em virtude de
envolvimento em ato infracional ou por serem vítimas ou testemunhas
de atos delituosos.".

Art. 20 - O art. 30 da Lei n° 13.188, de 20 de janeiro de 1999, fica
acrescido dos seguintes incisos VII e VIII e § 31 e 4°:

"ALI. 3° -
VII - oferecer a crianças, adolescentes e pessoas egressas do

cumprimento de medidas socioeducativas, de que trata o inciso V do
art. 20, e, se necessário, a seus pais ou responsáveis, cônjuge ou
companheiro, ascendentes ou descendentes, dependentes e
colaterais que tenham convivência habitual com a vítima, conforme o
necessário em cada caso, com vistas à manutenção da convivência
familiar:

a) atendimento e acompanhamento psicológico, pedagógico, social
e jurídico;

b) abrigo, com proteção, em local seguro e sigiloso.
VIII - articular uma rede solidária de proteção, acompanhamento e

assistência a crianças, adolescentes e pessoas egressas do
cumprimento de medidas socioeducativas, com idade entre 18 e 21
anos, de que trata o inciso V do art. 20.

§ 3° - Nos casos em que se verificar alto risco para a criança, o
adolescente e a pessoa com idade entre 18 e 21 anos egressa do
cumprimento de medidas socioeducativas, seus familiares e as
equipes técnicas e entidades envolvidas com o caso, será fornecida
escolta policial para dar suporte aos primeiros atendimentos, que
serão realizados em locais alternados, para preservar o sigilo dos
procedimentos protetivos adotados.

§ 41 - As medidas relacionadas à proteção de crianças, adolescentes
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e pessoas egressas do cumprimento de medidas socioeducativas,
mencionados no inciso V do art. 2 0, e, se necessário, de seus
familiares, serão mantidas em sigilo pelos protegidos e pelos agentes
envolvidos em sua execução.".

Art. 30 - Acrescente-se o seguinte art. 3°A à Lei n° 13.188, de 20 de
janeiro de 1999:

"Art. 30A - A solicitação para proteção de criança e de adolescente
ameaçados de morte ou em risco de serem vítimas de homicídio, em
virtude de envolvimento em ato infracional ou por serem vítimas ou
testemunhas de atos delituosos, será encaminhada ao órgão executor
por um dos seguintes órgãos:

- Conselho Tutelar;
II - Ministério Público;
III - Juizado da Infância e da Adolescência.
§ 1° - O ingresso como beneficiário da proteção de que trata o

'caput', as restrições de segurança e as demais medidas somente
serão adotadas com a anuência da criança ou do adolescente, de seu
representante legal e, na ausência ou impossibilidade deste, da
autoridade judicial competente.

§ 20 - A autoria de ato inf racional não impede ou restringe a inclusão
de adolescente ou de pessoa com idade entre 18 e 21 anos, egressa
do cumprimento de medida socioeducativa, como beneficiários da
proteção regulamentada por esta lei.

§ 3° - A colaboração em processo judicial ou em inquérito policial
envolvendo ato infracional não pode ser requisito para a inclusão de
crianças, adolescentes e pessoas com idade entre 18 e 21 anos,
egressas do cumprimento de medida socioeducativa, como
beneficiários da proteção regulamentada por esta lei.

§ 4° - Após ingressar como beneficiário da proteção regulamentada
por esta lei, o protegido ficará obrigado ao cumprimento das normas
por ela prescritas.".

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ricardo Duarte, relator - André

Quintão.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.415/2004
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Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.415/2004, do Deputado Jayro Lessa, altera

dispositivo da Lei n° 7.772, de 8/9/80, que dispõe sobre a proteção,
conservação e melhoria do meio ambiente no Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade da proposição na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Por força de requerimento aprovado em Plenário, no dia 14/5/2004,
vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Capítulo IV da Lei n° 7.772, de 1980, disciplina o controle das

fontes poluidoras, determinando, no art. 8 0, que a instalação, a
construção, a ampliação ou o funcionamento de fonte de poluição,
indicada no regulamento da lei, ficam sujeitos a autorização do
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM -, mediante licença
de instalação e de funcionamento, após exame do impacto ambiental
e de acordo com o respectivo relatório conclusivo. Remete, ainda, à
regulamentação o estabelecimento de prazos para a emissão das
licenças.

O projeto em questão, justificado pela morosidade da análise dos
processos de licenciamento ambiental de empreendimentos
potencialmente poluidores, determina que, em caso de perda de prazo
pelos órgãos responsáveis, a licença deverá ser concedida, e as
taxas, suspensas, cabendo, a requerimento do empreendedor, a
devolução dos valores já pagos.

A Comissão de Constituição e Justiça - CCJ - concluiu que a
aprovação de pedido de licença por decurso de prazo, na forma
proposta, fere as disposições constitucionais, o que motivou a
apresentação do Substitutivo n° 1. A CCJ propõe que se adote o
instituto do sobrestamento de pauta, o que exige a inclusão dos
processos com prazo vencido na pauta das reuniões do CORAM.
Essa alternativa apóia a idéia central do projeto, ou seja, estimula o
cumprimento dos prazos legais para o licenciamento ambiental por
parte dos órgãos do Estado e defende o empreendedor de possível
ineficácia do poder público, pois impede que um empreendimento seja
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instalado sem a devida análise e licenciamento ambiental exigidos
pela Constituição Federal.

A observação da questão quanto a suas implicações no
licenciamento de empreendimentos agrossilvipastoris, coerentemente
com a opinião emitida pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, torna clara a necessidade da adequação dos procedimentos
legais, uma vez que é do conhecimento geral a morosidade na análise
dos pedidos de licença ambiental e o custo elevado desses processos
em Minas Gerais. A inteligente sugestão da CCJ pacifica a questão e,
portanto, merece nosso apoio.

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

1.415/2004 no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Padre João, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Doutor

Viana.
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.509/2004

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n°
1.509/2004 dá nova redação aos arts. 30, 50 e 60 da Lei n° 13.448, de
10/1/2000, que cria o Memorial de Direitos Humanos.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 2/4/2004, a matéria foi
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do ali. 188, c/c o art. 102, V, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta dá nova redação aos arts. 3 0, 50 e 60 da

Lei n° 13.448, de 10/1/2000, que cria o Memorial de Direitos
Humanos. A nova redação dada ao art. 3 0 visa a estabelecer
competências à Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social e Esportes na gestão do Memorial
de Direitos Humanos. O disposto nesse artigo visa, somente, a corrigir
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a nomenclatura do órgão que se incumbia dessa atribuição pela Lei
n° 13.448, de 10/1/2000 - Secretaria de Estado da Justiça e de
Direitos Humanos -, em face da reforma administrativa promovida pela
Lei Delegada n° 49, de 2/1/2003. Dessa forma, optamos pela
manutenção da nova redação dada ao art. 30 da Lei n° 13.448, de
10/1/2000, pela proposição, por entender que não se trata da criação
de novas competências para um órgão do Executivo estadual, mas,
tão-somente, de atualização da denominação desse órgão.

As alterações propostas pela nova redação dada ao art. 5 0 , por sua
vez, visam a tomar disponíveis, por meio de acesso em rede, ao
Memorial de Direitos Humanos e aos requerentes dos processos
referentes aos pedidos de indenização às vítimas de tortura praticada
por agente do Estado, a que se refere a Lei n° 13.187, de 20/1/99, o
acesso às informações constantes nos arquivos do extinto
Departamento de Ordem Política e Social - DOPS -, transferidos para
o Arquivo Público Mineiro, pela Lei n° 10.360, de 1990. Ocorre que a
Lei n° 13.450, de 10/1/2000, determina a transferência, para o Arquivo
Público Mineiro, não apenas dos arquivos do DOPS, como também da
documentação de outros órgãos de segurança do Estado, relativas a
atividades de polícia política, o que amplia o espectro documental a
ser colocado à disposição do Memorial de Direitos Humanos. De outro
lado, é importante ressaltar a contribuição para a preservação dessa
documentação com sua permanência no acervo do Arquivo Público
Mineiro, pois sua disponibilização ao Memorial passa, com a nova
redação proposta pelo projeto, a se dar por meio de rede
informatizada. Dessa forma, apresentamos a Emenda n° 1, que visa a
acrescentar essas alterações ao "caput" da nova redação dada ao art.
50 e a nomear corretamente a Rede Mundial de Computadores -
Internet.

A criação do Memorial de Direitos Humanos, por meio da Lei n°
13.448, já se constituía em inestimável contribuição para o resgate da
memória da luta pelos direitos humanos em nosso Estado. A
democratização do acesso à documentação constante nos arquivos
do extinto DOPS e nos demais órgãos de polícia política do Estado,
por meio da Internet, apresenta-se como possibilidade de se ampliar a
divulgação dessa história.

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

Projeto de Lei n° 1.509/2004, com a Emenda n° 1, a seguir
apresentada, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 50 da Lei n° 13.448, de 10 de janeiro de 2000, a que se

refere o ar[. l°do projeto a seguinte redação:
"ALI. 10
'Art. 50 - As informações constantes nos arquivos do Departamento

de Ordem Política e Social - DOPS -, extinto pelo art. 15 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado,
bem como as de outros órgãos de segurança do Estado, relativas às
atividades de polícia política, transferidas para o Arquivo Público
Mineiro pela Lei n° 10.360, de 27 de dezembro de 1990, alterada pela
Lei n° 13.450, de 10 de janeiro de 2000, ficam disponíveis no
Memorial de Direitos Humanos, por meio de acesso pela Internet.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos
processos referentes aos pedidos de indenização previstos pela Lei n°
13.187, de 1999, analisados por comissão especial no âmbito do
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - CONEDH.'

Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Biel Rocha, relator - Roberto Ramos.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.59812004
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

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

"dispõe sobre as obrigações dos bancos de dados e cadastros
relativos a consumidores e dos serviços de proteção ao crédito e
congêneres".

Publicada em 6/5/2004, foi a proposição distribuída a esta
Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos do seu mérito,
nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, IV, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende competir os responsáveis pelos

bancos de dados e cadastros de consumidores, bem como pelos
serviços de proteção ao crédito e congêneres, a comunicar ao
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consumidor, imediatamente e por escrito, a abertura de qualquer
cadastro, ficha ou registro de dados pessoais e de consumo que
envolvam seu nome ou número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda.

Ao justificar a apresentação da proposta, seu autor lembra a
natureza jurídica dos mencionados bancos de dados, que têm caráter
público, bem como a dificuldade dos consumidores em regularizar sua
situação junto aos administradores desses cadastros. Enfatiza, a
impertinência da restrição às pessoas que respondem por ações
judiciais de cobrança, busca e apreensão, depósito, concordata, entre
outras, cujos nomes são inseridos nesses cadastros, por autorização
da egrégia Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais,
que repassa as informações constantes no seu banco de dados, por
via eletrônica, dando conta do ajuizamento das ações desta natureza
nos foros judiciais.

Embora não seja da competência desta Comissão a análise da
proposta sob os aspectos jurídico, constitucional e legal, torna-se
importante lembrar que o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor dispõe, em seu art. 43 e seguintes, acerca das atividades
desenvolvidas pelos bancos de dados e cadastros de consumidores, a
que se refere a proposta em análise.

A norma constante no § 2 0 do dispositivo referido assegura que "a
abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo
deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não
solicitada por ele".

No que tange à manutenção indevida do nome do consumidor nos
mencionados cadastros, nunca é de mais lembrar que o art. 73 da
norma consumerista tipifica como crime a conduta daquele que "deixar
de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante em
cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria
saber ser inexata".

Observa-se, pois, que a matéria já se encontra disciplinada por
norma federal, não existindo razões para que o mesmo comando
venha a ser repetido por meio de lei estadual, conforme pretendido
pelo autor do projeto.

A proposta, portanto, não traz inovações no mundo jurídico,
deixando de atender a um dos pressupostos básicos da lei, o qual
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consiste, exatamente, na sua característica inovadora.

Lembramos, por último, que as atividades do Programa Estadual de
Defesa do Consumidor, em Minas Gerais, são desempenhadas pela
Procuradoria-Geral de Justiça, a que compete fiscalizar a atividade
dos bancos de dados que são objeto do projeto.

Detectada qualquer irregularidade quanto ao cadastramento do
nome de consumidores, o PROCON-MG, por certo, adotará as
medidas necessárias, aplicando, se for o caso, as sanções previstas
no ali. 56 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Em que pese ao relevante interesse do parlamentar na aprovação
da matéria, não entendemos pertinente a tramitação da proposta
nesta Casa.

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

1.598/2004.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Antônio Júlio -

Cecília Ferramenta.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.742/2004
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria desta Comissão, o projeto de resolução em tela tem por

objetivo dar cumprimento ao disposto no ali. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, a saber, aprovar previamente a alienação de
terras devolutas que especifica, cujos processos foram instruídos pelo
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER-MG -, órgão
vinculado à Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de
Reforma Agrária.

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 18, de 1993,
que disciplina a tramitação da matéria, coube à Comissão de
Constituição e Justiça apreciar preliminarmente o projeto,
oportunidade em que se manifestou concluindo por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação, cumpre agora a esta Comissão
emitir parecer sobre o assunto, atendo-se aos lindes estabelecidos no
ali. 102, IX, "e", c/c o ali. 188, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto em causa trata de conceder aprovação prévia de
legitimação de posse de nove glebas de terras devolutas rurais, todas
com mais de lOOha.

Em atendimento ao que dispõe a legislação regente da matéria, as
alienações de tais imóveis se darão mediante compra preferencial, ou
seja, o legítimo posseiro terá prioridade para adquirir o bem, de
acordo com o preço de mercado.

Enfatiza-se que elas, em si mesmas, refletem a política rural
adotada pelo constituinte mineiro no que se refere ao papel atribuído
ao Estado de "promover o bem-estar do homem que vive do trabalho
da terra e fixá-lo no campo', conforme se verifica da leitura do art.
247, "caput'Ç da Constituição mineira.

Em consonância com esses esclarecimentos, constitui justa medida
a concessão do título definitivo de propriedade dos terrenos a quem
de fato participou ativamente e de forma produtiva na ocupação do
território mineiro.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução n° 1.74212004.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Gil Pereira, Presidente - Luiz Humbertc Carneiro, relator - Padre

João - Doutor Viana.
PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N°2212003
Comissão Especial

Relatório
De autoria de um terço dos membros da Assembléia Legislativa e

tendo como primeiro signatário o Deputado Durval Angelo, a Proposta
de Emenda à Constituição n° 22/2003 "altera a Seção III do Capítulo II
da Constituição do Estado e acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias".

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado por
esta Comissão, a proposta retorna a este órgão colegiado a fim de
receber parecer para o 20 turno, consoante dispõe o Regimento
Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

rÀ



600
Fundamentação

A proposição em exame tem por objetivo promover a unificação das
instâncias recursais do Judiciário Estadual mediante a extinção do
Tribunal de Alçada e do Tribunal de Justiça Militar, concentrando no
Tribunal de Justiça todas as atribuições atualmente cometidas àqueles
órgãos judicantes, mantidos, entretanto, os Conselhos de Justiça
Militar, com suas atribuições e competências na primeira instância.

Tal reestruturação impõe a supressão dos dispositivos
constitucionais que aludem à existência do Tribunal de Justiça Militar
e do Tribunal de Alçada, bem como alterações em outros preceitos
constitucionais para adaptá-los à nova configuração da justiça
estadual.

Nesta oportunidade, ratificamos o nosso posicionamento favorável à
unificação, externado no parecer para o to tumo, em que deixamos
consignado que tal unificação implicaria a racionalização dos serviços
atinentes à administração da justiça, bem como a otimização da
prestação jurisdicional, tendo em vista a eliminação da possibilidade
de conflitos de competência entre o Tribunal de Justiça e o Tribunal de
Alçada, que retardavam o andamento dos feitos, ocasionando
enormes prejuízos para os jurisdicionados.

Cumpre dizer que o substitutivo aprovado no V turno resultou do
cumprimento de diligência junto ao Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, a fim de que este se pronunciasse sobre a matéria, o que foi
feito mediante o encaminhamento a esta Assembléia de minuta de
proposta de emenda à Constituição, a qual, tendo em vista a
qualidade técnica de seu texto, bem como o fato de atender aos
propósitos de unificação, foi acatada por esta Comissão, que a
incorporou a seu parecer na forma do mencionado Substitutivo n° 1.
Procedeu-se tão-somente a um pequeno reparo na proposta oriunda
do Tribunal de Justiça, que propugnava pela equiparação de
vencimento entre o Juiz do Tribunal de Justiça Militar e o
Desembargador, contrariando o disposto no inciso V do art. 93 da
Constituição da República, o qual, ao prever o escalonamento na
remuneração da magistratura, veda tal equiparação.

Outrossim, julgamos oportuno introduzir pequenas alterações na
redação do vencido, de modo a aprimorar a proposta. Primeiramente,
somos pelo acréscimo de parágrafo único ao art. 98 da Carta
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Estadual, que dispõe sobre o acesso ao Tribunal de Justiça, de
modo a exigir que os magistrados a serem promovidos ao órgão de
cúpula da justiça estadual provenham da entrância integrada pelos
Juízes de Direito titulares de varas do juizado comum e pelos Juízes
Auxiliares da Comarca de Belo Horizonte, dadas a complexidade e a
importância dos feitos que tramitam nessa comarca. E esse o
propósito da Emenda n° 1, incidente sobre o art. 1° da proposição,
formalizada ao final do parecer.

Entendemos também ser necessário alterar o § 30 do art. 110 da
Constituição do Estado, a que se refere o art. l°da proposta, de modo
a estabelecer que os vencimentos do Juiz do Tribunal de Justiça
Militar e do Juiz Auditor serão fixados em lei, observado o disposto no
inciso V do art. 93 da Constituição da República. Para tanto,
apresentamos a Emenda n° 2.

Apresentamos ainda a Emenda n° 3, cujo objetivo é revogar o inciso
II do art. 96 da Carta mineira, que prevê a existência de Tribunais de
Alçada na justiça estadual. De fato, a extinção do Tribunal de Alçada
impõe a revogação do mencionado dispositivo. Na redação do
vencido, em vez de se prever tal revogação, deu-se nova redação ao
art. 96, o que tecnicamente não nos parece adequado.

Cumpre ressaltar que a proposta aprovada no 1 0 turno apresenta
ainda algumas impropriedades quanto à forma, inclusive no que
concerne a remissões equivocadas, o que é suscetível de correção na
Comissão de Redação.

Por sugestão do Deputado Durval Angelo, apresentamos ainda as
Emendas nos 4 a 6, a primeira, corrigindo um erro de natureza
material, o qual toma o art. 106 da Carta mineira pelo art. 104; a
segunda, repassando o acervo patrimonial do Tribunal de Alçada ao
Tribunal de Justiça; e a terceira, estipulando o prazo de 180 dias para
o Tribunal de Justiça encaminhar projeto de lei complementar
adaptando a organização e a divisão judiciárias do Estado às
modificações introduzidas na Constituição do Estado pela proposta de
emenda sob comento.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n° 22/2003 com as Emendas n
o
s 1 a 6 ao vencido no 1°

turno, a seguir apresentadas.
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EMENDA N° 1

Acrescente-se ao art. 98 da Constituição do Estado, na forma dada
pelo art. 1° da proposição, o seguinte parágrafo único:

"Parágrafo único - Para o acesso ao Tribunal de Justiça, a última
entrância, prevista no inciso III deste artigo, será integrada pelos
Juízes de Direito titulares de varas do juizado comum e pelos Juízes
Auxiliares da Comarca de Belo Horizonte.".

EMENDA N°2
Dê-se ao § 30 do art. 110 da Constituição do Estado, a que se refere

o art. 1° da proposição, a seguinte redação:
Art. 110- .....................
§ 30 - Os vencimentos do Juiz do Tribunal de Justiça Militar e do Juiz

Auditor serão fixados em lei, observado o disposto no inciso V do art.
93 da Constituição do Estado.".

EMENDA N°3
Dê-se ao art. 2 0 da proposição a seguinte redação, suprimindo-se,

no art. 1 0 da proposta, a referência ao ad. 96 da Constituição do
Estado:

"Art. 20 - Ficam revogados o inciso II do art. 96, o § 1° do art. 106 e
os ads. 107, 108 e 270 da Constituição do Estado.".

EMENDA N°4
Dê-se ao art. 1° da proposta a seguinte redação:
"Art. 1°- Os arts. 66, IV, "b"; 79, § 1°; 96, 98, III; 99, parágrafo único;

103, II, "b"; 106, 1, "b", e II; e 110, § 2 0, da Constituição do Estado
passam a vigorar com a seguinte redação:".

EMENDA N°5
Acrescentem-se ao art. 114 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias, a que se refere o art. 2 0 da proposta, os seguintes
parágrafos:

"Ad. 114- .......................
§ 20 - Os bens e o patrimônio do Tribunal de Alçada passam a

integrar o acervo patrimonial do Tribunal de Justiça.
§ 3° As verbas, as dotações orçamentárias e as previsões de

despesas do Tribunal de Alçada, aprovadas por lei, serão alocadas ao
orçamento do Tribunal de Justiça.

EMENDA N°6
Dê-se ao "caput" do art. 112 do Ato das Disposições Constitucionais
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Transitórias, a que se refere o art. 2 0 da proposta, a seguinte
redação:

"Art. 112 - O Presidente do Tribunal de Justiça encaminhará, no
prazo de cento e oitenta dias, projeto de lei complementar adaptando
a organização e a divisão judiciárias do Estado ás modificações
introduzidas na Constituição do Estado pela emenda que acrescentou
este artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.".

Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Doutor Viana - Durval

Angelo.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 22/2003
Altera dispositivos da Constituição do Estado e acrescenta artigos

ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a fim de
promover a unificação da Segunda Instância da Justiça Comum
Estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Os arts. 66, inciso IV, alínea "b"; 79, § 1 0; 96, 98, inciso III;

99, parágrafo único; 103, inciso II, alínea "b"; 104, incisos 1 e II; 106,
inciso 1, alínea "b", e inciso li; e 110, § 20, da Constituição do Estado
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 66 - ..................
IV - ..................
b) a criação, transformação ou extinção de cargo e função públicos

de sua Secretaria e da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar, sob o
regime jurídico único dos servidores civis, e a fixação da respectiva
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos arts. 24, § 1° e 2°, e 32;

Art. 79 - ............
§ 1° - O Auditor tem garantias e impedimentos do Juiz de Direito de

entrância mais elevada e, quando em substituição a Conselheiro, os
mesmos direitos, garantias e impedimentos deste.

Art. 96 - São órgãos do Poder Judiciário:
- o Tribunal de Justiça;

11 - o Tribunal e os Conselhos de Justiça Militar;
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III - os Tribunais do Júri;
IV - os Juizes de Direito;
V - os Juizados Especiais.

Art. 98- ............
III - o acesso ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça Militar

se fará por antigüidade e merecimento, alternadamente, apurados,
respectivamente, entre os Juízes de Direito da entrância mais elevada
e entre os Juízes Auditores.

Art. 99- ............
Parágrafo único - Recebidas as indicações, o Tribunal de Justiça

formará lista tríplice e a enviará ao Governador do Estado, que, nos
vinte dias subseqüentes, escolherá um de seus integrantes para
nomeação.

Art. 103- ........

b) expedir decisão normativa em matéria administrativa de economia
interna do Poder Judiciário, ressalvada a autonomia administrativa do
Tribunal de Justiça Militar;

Art. 104- .......

b) o Secretário de Estado, ressalvado o dispositivo no § 2° do ai.
93, os Juízes do Tribunal de Justiça Militar, os Juízes de Direito, os
membros do Ministério Público, o Comandante-Geral da Polícia Militar
e o do Corpo de Bombeiros Militar e os Prefeitos Municipais, nos
crimes comuns e nos de responsabilidade;

II - julgar em grau de recurso as causas decididas em primeira
instância, ressalvadas as de competência de Tribunal Federal, do
Tribunal de Justiça Militar ou de órgãos recursais dos juizados
especiais;

Ai. 110- .........
§ 20 - O Juiz do Tribunal de Justiça Militar e o Juiz Auditor gozam,

respectivamente, dos mesmos direitos e vantagens do
Desembargador e do Juiz de Direito de entrância mais elevada e se
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sujeitam às mesmas vedações.

§ 3° - Os vencimentos do Juiz Auditor correspondem aos do Juiz de
Direito de entrância mais elevada, observando-se, para a definição
dos vencimentos do Juiz do Tribunal de Justiça Militar, o disposto no
inciso V do art. 93 da Constituição da República.".

Art. 20 - Ficam revogados o § l°do art. 106 e os arts. 107, 108 e 270
da Constituição do Estado.

Ad. 3° - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias fica
acrescido dos seguintes artigos:

"Art. 112 - O Presidente do Tribunal de Justiça encaminhará à
Assembléia Legislativa projeto de lei complementar adaptando a
organização e a divisão judiciárias do Estado às modificações
introduzidas na Constituição do Estado por esta emenda.

Parágrafo único - O projeto de lei complementar previsto neste artigo
transformará os cargos de Juiz do Tribunal de Alçada em cargos de
Desembargador, mantida a classe de origem, e estabelecerá a forma
de aproveitamento, nos novos cargos, dos magistrados ocupantes dos
cargos transformados.

Art. 113 - Até que entrem em vigor as alterações a serem
introduzidas na organização e na divisão judiciárias do Estado, nos
termos do artigo anterior, o Tribunal de Alçada continuará
funcionando, com as atribuições e as competências em vigor na data
da publicação desta emenda.

Art. 114 - O Presidente do Tribunal de Justiça encaminhará à
Assembléia Legislativa projeto de lei dispondo sobre o Quadro de
Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça, atendendo às
necessidades de funcionamento do Tribunal, após a unificação da
Segunda Instância prevista nesta emenda.

Parágrafo único - O projeto de lei previsto neste artigo estabelecerá
a forma do aproveitamento, no Quadro de Pessoal da Secretaria do
Tribunal de Justiça, dos servidores ocupantes de cargos da Secretaria
do Tribunal de Alçada.".

Art. 40 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 743/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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O Projeto de Lei n° 743/2003, do Deputado Gilberto Abramo,

dispõe sobre a destinação preferencial dos apartamentos térreos nos
edifícios construídos pelos programas de habitação do Estado.

Aprovado no primeiro turno na forma proposta, retoma o projeto a
esta Comissão para receber parecer para o 2 0 turno, nos termos do
art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta tem por objetivo melhorar as condições de

moradia dos idosos ou portadores de deficiência que venham a residir
em edifícios construídos pelo Estado, por força de programas de
habitacão promovidos pelo Estado.

São considerados idosos aqueles com mais de 65 anos de idade. O
projeto inclui entre os beneficiários também aqueles que comprovem
ter idosos ou portadores de dificiência sob sua guarda.

Os referidos edifícios deverão, dentro do possível, ser dotados de
rampa de acesso para usuários de cadeiras de rodas e para uso dos
próprios idosos.

Os grupos hipossuficientes têm merecido tratamento digno e
inserção social, por força do estabelecido na Constituição brasileira de
1988. Precisam contar com tutela especial para que se torne efetiva a
igualdade perante a lei. Para que se cumpra essa igualdade,
necessária se faz a discriminação positiva, que leva à concretização
da norma constitucional na sociedade.

Além do previsto na Carta Magna e na Lei Federal n 08.842, de
4/1/94, no âmbito estadual contamos com a Lei n°12.666, de 4/11/94,
que afirma ser do Estado a incumbência de assegurar o amparo ao
hipossuficiente e o respeito a sua dignidade e seu bem-estar.

Acreditamos que o projeto de lei em análise prima pelo largo alcance
social e, não sendo norma obrigatória, mas apenas preferencial, ainda
oferece ao grupo alvo da providencial iniciativa o respeito à sua
liberdade de opção, podendo este ou seu representante recusar fazer
uso desse direito. Protege-se o direito de escolha, que é da essência
do ser humano.

Podemos afirmar que o projeto não deixa margem a dúvidas na
interpretação; é claro sob todos os aspectos, o que permitiu sua
tramitação normal até a fase final.

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

743/2003, no 20 turno.
Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Elmiro Nascimento, Presidente - André Quintão, relator - Ricardo

Duarte.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 997/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Deputado Mauri Torres
e tem por objetivo alterar a Lei n° 14.608, de 23/1/2003, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Sem-Peixe o imóvel que
especifica.

Aprovada no 1 O turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, 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.

Em obediência ao estatuído no § 1° do art. 189 do mesmo Diploma,
será apresentada a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação
A lei que se pretende alterar autorizou o Poder Executivo a doar ao

Município de Sem-Peixe o imóvel constituído de terreno com área de
1.300m2, com a finalidade expressa de se construir creche.

Da forma como foi apresentado, o projeto revogava a cláusula de
destinação do imóvel consubstanciada no parágrafo único do art. 1°,
sem, no entanto, apresentar outra sucedânea, o que contraria o art. 17
da Lei Federal n° 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição Federal e subordina a alienação de bem da
administração pública a interesse público devidamente justificado. Eis
a razão pela qual foi apresentado o Substitutivo n° 1, que, atendendo
à necessidade de se obter local adequado para a implantação de
unidades administrativas municipais, estabelece como novo fim da
alienação a permuta do imóvel por outro que descreve.

Tal autorização tem como suporte, ainda, o art. 18 da Constituição
do Estado 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.
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Esta Comissão reitera o parecer exarado no 1° turno, declarando

que a matéria em análise atende aos preceitos legais que versam
sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta
despesas para o erário nem repercussão na lei orçamentária.

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

997/2003 no 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 997/2003

Dá nova redação ao parágrafo único do art. 1° da Lei n° 14.608, de
23 de janeiro de 2003.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O parágrafo único do art. 1° da Lei n° 14.608, de 23 de

janeiro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ad. 1°-
Parágrafo único - O imóvel de que trata o "caput" deste artigo

destina-se à permuta pelo imóvel situado na Rua Afonsina Repoles,
Município de Sem-Peixe, registrado no Cartório de Registro de
Imóveis de Dom Silvério, Comarca de Alvinópolis, no Livro 2-K-1
Registro Geral, folha 03, Matrícula n° 1.266, para a utilização pela
administração pública municipal.".

Art. 2° - 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° 1.149/2003
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o Projeto de Lei n°

1.149/2003 dispõe sobre a apresentação de relatório ambiental, na
forma que especifica.

Aprovado em 1° turno com as Emendas n os 1 e 2, apresentadas,
respectivamente, pelas Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto foi encaminhado a
esta Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos
do art. 189, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

A proposição em tela autoriza o Ministério Público, os órgãos e as
entidades estaduais e municipais de meio ambiente a determinar que
os responsáveis por empreendimentos públicos e privados
considerados como efetivos ou potencialmente poluidores ou
degradadores do meio ambiente encaminhem relatório ambiental de
obras ou atividades, na forma, no prazo e nas condições
estabelecidas pelo poder público. O não-cumprimento da
determinação sujeitará o empreendimento à multa de 500
(quinhentas) a 50.000 (cinqüenta mil) UFEMGs, além de outras
sanções cabíveis.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária apresentou,
no P turno, a Emenda n°2 que incluiu a Assembléia Legislativa entre
os órgãos e as entidades autorizadas a solicitar dos empreendimentos
o encaminhamento de relatório ambiental de obras e atividades. A
inclusão da Assembléia Legislativa é a consolidação do seu papel
fiscalizador no âmbito das questões ambientais e, ela, com esta Casa
ampliará sua capacidade de salvaguardar o meio ambiente, conforme
as diretrizes constitucionalmente definidas.

Para aprimorar o projeto, apresentamos o Substitutivo n° 1, no qual
se incluiu a necessidade de que o pedido para a elaboração do
relatório seja motivado. Busca-se, dessa forma, evitar o uso
inconseqüente desse instrumento.

E importante salientar que as alterações que ora propomos não
modificam a essência do vencido no 1° turno.

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

1.149/2003 no 2 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1°
turno, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a apresentação de Relatório de Avaliação de Risco

Ambiental.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os empreendimentos em funcionamento, públicos ou

privados, considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou
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degradadores do meio ambiente, apresentarão Relatório de
Avaliação de Risco Ambiental de obras ou atividades ao poder
público, na forma, no prazo e nas condições estabelecidas na
regulamentação desta lei.

Parágrafo único - Poderão requerer, em ato motivado, a elaboração
de Relatório de Avaliação de Risco Ambiental:

- entidades e órgãos do Sistema Estadual de Meio Ambiente;
II - entidades e órgãos públicos municipais de meio ambiente;
III - Ministério Público;
IV - Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Art. 20 - Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o não

encaminhamento do Relatório de Avaliação de Risco Ambiental, na
forma, no prazo e nas condições estabelecidas, sujeita o
empreendimento à multa de 500 (quinhentas) a 50.000 (cinqüenta mil)
UFEMGs.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Doutor Ronaldo, Presidente e relator - Laudelino Augusto - Fábio

Avelar.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°1.149/2003

Dispõe sobre a apresentação de Relatório de Avaliação de Risco
Ambiental, na forma que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-A pedido do Ministério Público, da Assembléia Legislativa ou

dos órgãos e das entidades estaduais ou municipais de meio
ambiente competentes, os empreendimentos em funcionamento,
públicos ou privados, considerados efetiva ou potencialmente
poluidores ou degradadores do meio ambiente, encaminharão
Relatório de Avaliação de Risco Ambiental de obras ou atividades, na
forma, no prazo e nas condições estabelecidas pelo poder público.

Art. 2° - Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o não-
encaminhamento do Relatório de Avaliação de Risco Ambiental, na
forma, no prazo e nas condições estabelecidas, sujeita o
empreendimento à multa de 500 (quinhentas) a 50.000 (cinqüenta mil)
UFEMGs.
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Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.270/2003
Comissão de Saúde

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

1.270/2003 dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 14.567, de 9/1/2003,
que autoriza o Poder Executivo a classificar o grupo sangüíneo e o
fator Rh juntamente com o exame do pezinho e dá outras
providências.

No 10 turno a proposição foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que perdeu prazo para emitir seu parecer. Por
meio de requerimento do autor, o projeto foi encaminhado a esta
Comissão, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n°
1, que apresentou. Posteriormente a matéria foi remetida à Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que opinou por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1.

Aprovado em Plenário no 1 0 turno na forma do Substitutivo n° 1, vem
agora o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 20
turno, nos termos do art. 189, § 1°, c/c o art. 102, XI, do Regimento
Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O projetosob análise visa a dar nova redação ao "caput" do art. 1°

da Lei n° 14.567, de 2003, com vistas a incluir o exame para
diagnóstico da anemia falciforme nos recém-nascidos entre os
exames previstos no mencionado artigo. Segundo o dispositivo, o
Estado deve oferecer gratuitamente a realização do exame para
identificação do fator Rh e do grupo sangüíneo de recém-nascidos.

Considerando as formas graves das hemoglobinopatias, sua
frequência elevada na população brasileira e a possibilidade de
tratamento precoce, a triagem neonatal dessas patologias é muito
importante para a sociedade, uma vez que permite a prevenção e a
orientação médica e genética para os doentes e seus familiares. O
tratamento precoce reduz a mortalidade das crianças portadoras da
patologia, além de possibilitar o aumento da qualidade de vida dos

50
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doentes.

Como já mencionado no nosso parecer de 1° turno, faz-se
importante ressaltar que, tanto o Governo Federal como o Estadual
instituíram programas para detectar, acompanhar e tratar as doenças
congênitas, entre elas as hemoglobinopatias. O Programa Estadual de
Triagem Neonatal - PETN - foi implantado em Minas Gerais em 1993,
e, em 1998, foi incluída a triagem para doença falciforme. Assim, o
exame para detecção precoce da anemia falciforme já é realizado em
nosso Estado pelo Núcleo de Pesquisa em Apoio Diagnóstico -
NUPAD.

Para garantir o exame por meio de lei, optamos por alterar
dispositivo da Lei n° 14.088, de 2001, que trata especificamente dos
portadores de traço e de anemia falciformes. Dessa forma,
apresentamos, no 1° turno, o Substitutivo n° 1 e, não julgando
necessárias outras modificações, reiteramos nossa posição.

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

1.270/2003 em 20 turno, na forma do vencido em 1 0 turno.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Neider Moreira, relator - Carlos

Pimenta.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.270/2003

Dá nova redação ao inciso 1 do art. 2 0 da Lei n° 14.088, de 6 de
dezembro de 2001, que dispõe sobre a proteção de aconselhamento
genético e assistência médica integral aos portadores de traço e
anemia falciformes e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O inciso 1 do art. 20 da Lei n° 14.088, de 6 de dezembro de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20 - .......................

- o exame diagnóstico de hemoglobinopatias prioritariamente para
as crianças recém-nascidas, nas unidades da rede hospitalar e
ambulatorial estadual pública e nas unidades privadas conveniadas
com o Estado, como parte do procedimento técnico de atendimento e
assistência;".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.343/2003
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governadordo 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.

O projeto foi aprovado no 1° turno 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 nos 8 a 13, da Comissão de
Segurança Pública.

Retorna, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer no
20 turno, nos termos regimentais.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
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.

Trata-se da instituição de um estímulo positivo para os servidores
públicos atuantes na área de defesa social, na medida em que lhes
concede a oportunidade de se desenvolverem 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.

Embora, no l o turno de votação, o projeto tenha sofrido inúmeras
alterações, tendo sido aperfeiçoado, verificamos, ainda, a
necessidade de propor algumas adequações ao vencido. Para tanto,
apresentamos as emendas a seguir.

A Emenda n° 1 pretende dar nova redação aos arts. 34, 35 e 36 do
vencido, de forma a esclarecer que os cargos que passarão a integrar
os quadros da Defensoria Pública estão lotados na Secretaria de
Estado de Defesa Social, mas os seus servidores estão em exercício
na Defensoria Pública. Ademais, propõe-se a inclusão de dispositivo
que transfere também para os quadros da Defensoria Pública setenta
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funções públicas lotadas na Secretaria de Estado de Defesa Social
que estão em exercício na Defensoria e prevê que a identificação de
tais servidores se dará por decreto do Executivo, observado o
disposto na Lei Complementar n° 65, de 2003. Atendendo, ainda, a
solicitação do Poder Executivo, passamos a prever, por meio da
Emenda n° 1, que os Assistentes Jurídicos lotados na Secretaria de
Estado de Defesa Social e em exercício na Defensoria Pública
passarão a integrar os quadros da Defensoria Pública.

A Emenda n°2 pretende inserir no art. 15 um dispositivo que confere
à Academia de Policia Civil do Estado o encargo da realização de
cursos e atividades de aperfeiçoamento para o servidor para fins de
promoção na carreira.

A Emenda n° 3 pretende atender a pedido feito pelos representantes
da Polícia Civil para que os seus servidores ocupantes de cargos
efetivos sejam enquadrados na nova carreira sem o direito de optar
pela carreira antiga. Propõe-se, assim, uma alteração no "capuf' do
art. 39 do vencido.

Por fim, a Emenda ri0 5, em virtude da transferência de servidores
prevista na Emenda n° 1, pretende alterar a tabela de correlação
prevista no item 2.4 do Anexo II, referente à Defensoria Pública, as
tabelas que estabelecem as estruturas das carreiras de Auxiliar
Administrativo, Assistente Administrativo e Gestor da Defensoria
Pública, constantes do Anexo 1, bem como a tabela que relaciona os
cargos resultantes de efetivação pela Emenda à Constituição n° 49, de
2001, e funções públicas não efetivados do quadro de pessoal da
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, prevista no item 4.4 do
Anexo IV.

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

1.343/2003 em 2 0 turno, na forma do vencido em 1° tumo, com as
Emendas n

o
s 1 a 5 ao vencido, a seguir apresentadas.

EMENDAS AO VENCIDO EM 10 TURNO
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 34 e aos arts. 35 e 36 a seguinte redação, incluindo-se
os seguintes arts. 37, 38 e 39 e renumerando-se os demais:

"Art. 34 - Para a obtenção do número de cargos integrantes da
carreira de Auxiliar Administrativo da Defensoria Pública, fixado no
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Anexo 1 desta lei, serão observadas as seguintes operações:

- 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.

li - três cargos públicos de provimento efetivo de Ajudante de
Serviços Gerais, Oficial de Serviços Gerais e Agente de Administração
lotados na Secretaria de Estado de Defesa Social, cujos servidores
estejam em exercício na função de Assistente Jurídico de
Penitenciária na data de publicação desta lei, ficam transformados em
três cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo da
Defensoria Pública.

III - ficam criados dois cargos de provimento efetivo de Auxiliar
Administrativo da Defensoria Pública.

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 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, cujos servidores estejam em exercício na
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais na data de publicação
desta lei, ficam transformados em seis cargos públicos de provimento
efetivo de Assistente da Defensoria Pública;

III - cinco cargos públicos de provimento efetivo Agente de
Segurança Penitenciário, Auxiliar Administrativo e Técnico
Administrativo, lotados na Secrõtaria de Estado de Defesa Social,
cujos servidores estejam em exercício na função de Assistente
Jurídico de Penitenciária na data de publicação desta lei, ficam
transformados em cinco cargos de provimento efetivo de Assistente
da Defensoria Pública.

IV - ficam criados duzentos e vinte e cinco cargos de provimento
efetivo de Assistente Administrativo da Defensoria Pública;

rs



616
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:

- 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;

li - 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, cujos servidores estejam
em exercício na Defensoria Pública na data de publicação desta lei,
ficam transformados em trinta e oito cargos de provimento efetivo de
Gestor da Defensoria Pública;

III - dois cargos de provimento efetivo de Analista da Administração
lotados na Secretaria de Estado de Defesa Social, cujos servidores
estejam na função de Assistente Jurídico de Penitenciária na data de
publicação desta lei, ficam transformados em dois cargos de
provimento efetivo de Gestor da Defensoria Pública;

IV - ficam criados setenta e um cargos de provimento efetivo de
Gestor da Defensoria Pública.

Art. 37 - Passam a compor o quadro da Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais os quarenta e quatro servidores ocupantes de
cargo de provimento efetivo previstos no inciso II dos arts. 35 e 36 e,
nos termos do art. 45 desta lei, setenta funções públicas e funções
públicas efetivadas pela Emenda à Constituição n° 49, de 2003,
lotados na Secretaria de Estado de Defesa Social e que estiverem em
exercício na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais na data de
publicação desta lei, constantes do quantitativo a que se refere o
Anexo 1 e a Tabela 4.4 do Anexo IV, sendo:

- noventa e sete servidores ocupantes do cargo ou detentores de
função pública de Analista da Justiça;

II - dois servidores ocupantes do cargo ou detentores de função
pública de Analista da Administração;
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III - um servidor ocupante do cargo ou detentor de função pública

de Analista de Esportes;
IV - um servidor ocupante do cargo ou detentor de função pública de

Analista do Planejamento;
V - onze servidores ocupantes do cargo ou detentores de função

pública de Auxiliar Administrativo;
VI - um servidor ocupante do cargo ou detentor de função pública de

Agente de Serviços da Saúde;
VII - um servidor ocupante do cargo ou detentor de função pública

de Assistente Técnico da Saúde;
Art. 38 - Passam a compor o quadro da Defensoria Pública do

Estado de Minas Gerais os dez servidores ocupantes de cargo de
provimento efetivo previstos no inciso II do art. 34 e no inciso III dos
arts. 35 e 36 e, nos termos do art. 45 desta lei, quarenta funções
públicas e funções públicas efetivadas pela Emenda à Constituição n°
49, de 2003, lotados na Secretaria de Estado de Defesa Social e que
estiverem na função de Assistente Jurídico de Penitenciária na data
de publicação desta lei, constantes do quantitativo a que se refere o
Anexo 1 e a Tabela 4.4 do Anexo IV, sendo:

- um servidor ocupante do cargo de Ajudante de Serviços Gerais;
II - três servidores ocupantes do cargo ou detentores de função

pública de Oficial de Serviços Gerais;
III - um servidor ocupante do cargo Agente de Administração;
IV - um servidor ocupante do cargo de Agente de Segurança

Penitenciário,
V - cinco servidores ocupantes do cargo ou detentores de função

pública de Auxiliar Administrativo;
VI - um servidor ocupante do cargo de Técnico Administrativo;
VII - seis servidores ocupantes do cargo ou detentores de função

pública de Analista da Administração:
VIII - vinte e oito servidores ocupantes do cargo ou detentores de

função pública de Analista da Justiça;
IX - um servidor detentor de função pública de Instrutor Técnico

Penitenciário;
X - um servidor detentor de função pública de Telefonista;
XI - dois servidores ocupantes do cargo ou detentores de função

pública de Analista do Trabalho e da Assistência Social à Criança e ao
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Adolescente.

Art. 39 - O remanejamento dos servidores de que tratam os arts. 37
e 38 se dará por meio de decreto do Poder Executivo, observado o
disposto na Lei Complementar n° 65, de 16 de janeiro de 2003.".

EMENDA N°2
Inclua-se no art. 15 o seguinte § 40:
"Art. 15- ...................
§ 40 - As atividades a que se refere o inciso 1 deste artigo, para as

carreiras da Polícia Civil de Minas Gerais, serão desenvolvidas pela
Academia de Polícia Civil e poderão ser realizadas em parceria com a
Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.".

EMENDA N°3
Dê-se ao "caput" do art. 39 a seguinte redação:
"Art. 39 - Ao servidor público que, na data de publicação desta lei,

for ocupante de cargo de provimento efetivo lotado nos órgãos a que
se referem os incisos 1 , III e IV do art. 3 0 será concedido o direito de
optar por não ser enquadrado na estrutura das carreiras instituídas por
esta lei, observados os seguintes procedimentos:".

EMENDA N°4
Dê-se ao art. 48 a seguinte redação:
"Art. 48 - Ao servidor da Policia Civil do Estado de Minas Gerais

aplicar-se-á imediatamente a medida de suspensão preventiva
prevista no inciso VII do art. 20 da Lei n°5.406, de 1969, assim que for
recebida pelo juiz a denúncia decorrente da prática dos seguintes
ilícitos:

- 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° - A suspensão preventiva prevista no 'caput' perdurará durante

a sindicância administrativa e o respectivo processo administrativo.
§ 2° - Ao servidor suspenso preventivamente aplicar-se-ão as

seguintes medidas:
a) recolhimento da arma de propriedade do Estado;
b) recolhimento da identidade policial.
§ 3° - Para os fins deste artigo, o juízo competente notificará
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imediatamente a autoridade administrativa a que o servidor se
encontra subordinado sobre o recebimento de denúncia-crime em
desfavor desse.".

EMENDA N°5
A tabela de correlação prevista no Item 2.4 do Anexo II, referente à

Defensoria Pública, as tabelas que estabelecem as estruturas das
carreiras de Auxiliar Administrativo, Assistente Administrativo e Gestor
da Defensoria Pública, constantes dos itens no Anexo 1, bem como a
tabela que relaciona os cargos resultantes de efetivação pela Emenda
à Constituição n° 49, de 2001, e funções públicas não efetivados do
quadro de pessoal da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais,
prevista no Item 4.4 do Anexo IV, passam a vigorar da seguinte forma:

Tabela de Correlação das Carreiras da Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais

* - A Tabela da Emenda n° 5 foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 8.7.2004.

Anexo 1
Tabelas de 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/semana
* - As Tabelas do Nível de Escolaridade foram publicadas na edição

do "Diário do Legislativo" de 8.7.2004.
Carreira de Assistente Administrativo da Defensoria Pública
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas/semana
Carreira de Gestor da Defensoria Pública
Jornada de trabalho: 30 ou 40 horas/semana
4.4 - Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda n° 49/2001 e

Funções Públicas Não Efetivados do Quadro de Pessoal da
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.343/2003

Institui e estrutura as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa
Social.

Capítulo 1
Das Disposições Gerais

Ad. 1°- Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras,
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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;
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 Polícia 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.
§ 1°A estrutura das carreiras instituídas por esta lei e o número de

cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo 1.
§ 2° - 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. 2° - 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;

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
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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.

Art. 3°— 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  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.

Art. 5°— 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. 30 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. 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"
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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.

Art. 7°— Poderá haver cessão de servidor público ocupante de cargo
das carreiras de que trata esta lei para órgão não 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
em cargos de provimento efetivo 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 II e III e XV e XVI do art. 1°;

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 VIII e 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. 1°;

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°.

Capítulo II
Das Carreiras

Seção 1
Do Ingresso

Art. 90 - 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. 1°;

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 1 serão especificadas em
edital de concurso público.
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§ 3°— 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.

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 0 - 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 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.
§ 21 - 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,
para os quais o curso ficará a cargo da Academia de Polícia Civil,
facultada a parceria com a Escola de Governo da Fundação João
Pinheiro.

Art. 11 - Concluído o concurso público e homologados os

rs
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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, prorrogável uma vez, por igual período.

§ 2° - 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;

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;
II - ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo exercício no

mesmo grau;
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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:

- participação e aprovação em atividades de formação e
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 seja
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
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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

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 Agente 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.
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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
Estado de Defesa Social e do Corpo 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
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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.
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.

Ad. 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 Policia 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
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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
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.

Ad. 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
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provimento efetivo de Analista de Gestão da Polícia Militar;

II - ficam criados dezesseis cargos de provimento efetivo de Analista
de Gestão da Polícia Militar.

Art. 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
Educação Básica da Polícia Militar.

Art. 32— Os cargos de provimento efetivo de Orientador Educacional
- OE5 e Orientador Educacional - 0E6 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
- SP4 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 ficam transformados em quarenta e dois
cargos públicos de provimento efetivo de Assistente da Defensoria
Pública;

li - 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

rÀ



631
públicos de provimento efetivo de Assistente da Defensoria
Pública;

III - 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:

- 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;

III - ficam criados setenta e um cargos de provimento efetivo de
Gestor da Defensoria Pública.

Art. 37 - A identificação dos cargos de provimento efetivo
transformados, criados ou extintos por esta lei será feita em decreto.

Art. 38 - 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 li.

§ 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°.

§ 2° - 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. 39 - Ao servidor público que, na data de publicação desta lei, for
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ocupante de cargo de provimento efetivo lotado nos órgãos a que
se refere o art. 30 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.

§ 1°— 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.
§ 20 - O servidor que optar pelo não-enquadramento, na forma

deste artigo, não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras
instituídas por esta lei.

Art. 40 - Fica assegurado 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. 41 - Na ocorrência da opção prevista no art. 40, a
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. 42 - As tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas
por esta lei serão estabelecidas em lei, 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. 8° desta lei.
Art. 43 - 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
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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.

§ 1° - As regras de posicionamentc não implicarão em redução da
remuneração do servidor 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. 44 - 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° - Os atos a que se refere o "caput" somente produzirão efeitos
após sua publicação.

§ 2° - Enquanto não ocorrer a publicação do posicionamento de que
trata o § 1 0, 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,
acrescido das vantagens previstas na legislação vigente.

§ 30 - Os atos a que se refere o 'caput" serão realizados por meio
de resolução conjunta do titular do órgão no qual o cargo de
provimento efetivo estiver lotado e do Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão.

Art. 45—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

rÁ



634

n.° 49, de 13 de junho de 2001, serão extintos com a vacância.
§ 20 - 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 § 20, devendo ser mantida a
expressão "função pública", bem como ser atribuída a mesma
denominação do nível em que for posicionado.
§ 4° - A função pública de que trata o § 3° será extinta com a

vacância.
§ 50 - O quantitativo de cargos a que se refere o § 1 0 e de função

pública de que trata o § 3° é o constante do Anexo IV.
Art. 46 - O servidor inativo dos órgãos a que se refere o art. 30 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. 47 - Fica mantida a jornada de trabalho dos servidores que, na
data de publicação desta lei, forem ocupantes de cargos de
provimento efetivo transformados em cargos de provimento efetivo
das carreiras a que se referem os incisos 1 a XVI do art. 10.

§ l' - 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 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. 48 - Ao servidor da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
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aplicar-se-á imediatamente a medida administrativa de suspensão
quando for recebida pelo Poder Judiciário a denúncia, decorrente da
prática dos ilícitos seguintes

- crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins e de 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 se seguintes restrições:.
a) proibição de porte de arma, salvo daquela que legalmente lhe

pertença;
b) posse e uso de identidade funcional, salvo daquela de uso

temporário, na 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.
- 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 § 1°, alínea "b", procedendo a administração à sua destruição.

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
* - As tabelas referentes ao Anexo 1 foram publicadas na edição do

"Diário do Legislativo" de 8.7.2004.
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 Policia Civil do Estado de Minas Gerais
Carreira de Auxiliar de Polícia Civil

rs



636
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
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

* - As Tabelas do Anexo II foram publicadas na edição do "Diário do
Legislativo" de 8.7.2004.

2.2 - Tabela de Correlação das Carreiras da Polícia Civil do Estado
de Minas Gerais
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2.3 - Tabela de Correlação das Carreiras da Polícia Militar do

Estado de Minas Gerais
2.4 - Tabela de Correlação das Carreiras da Defensoria Pública do

Estado de Minas Gerais
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

* - As Tabelas do Anexo III foram publicadas na edição do "Diário do
Legislativo" de 8.7.2004.
3.2 - Atribuições das Carreiras da Polícia Civil de Minas Gerais
3.3 - Atribuições das Carreiras da Polícia Militar de Minas Gerais

3.4 - Atribuições das Carreiras da Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais

Anexo IV
4.1 - Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda n° 49/2001 e

Funções Públicas Não Efetivados do Quadro de Pessoal da Secretaria
de Estado de Defesa Social

* - As Tabelas do Anexo IV foram publicadas na edição do "Diário do
Legislativo" de 8.7.2004.

4.2 - Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda n° 49/2001 e
Funções Públicas Não Efetivados do Quadro Administrativo da Polícia
Civil

4.3 - Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda n° 49/2001 e
Funções Públicas Não Efetivados do Quadro de Pessoal Civil da
Policia Militar de Minas Gerais

4.4 - Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda n° 4912001 e
Funções Públicas Não Efetivados do Quadro de Pessoal da
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Domingos Sávio, Presidente e relator - Fábio Avelar - Leonardo

Quintão - Sargento Rodrigues - Rogério Correia.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.344/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do 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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Aprovada em 1 0 turno na forma do Substitutivo n° 1 com a

Emenda n° 14, retorna a matéria a esta Comissão para receber
parecer no 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 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, intra e extramuros, nos estabelecimentos da
Superintendência de Atendimento às Medidas Socioeducativas,
zelando por sua integridade física, mental e emocional.

Durante a sua tramitação em 1° turno, o projeto foi profundamente
analisado pela Comissão de Constituição e Justiça - CCJ -, que
propôs aperfeiçoamentos de ordem técnica e jurídica à matéria por
meio de emendas, que receberam parecer favorável das comissões
responsáveis pela análise do mérito do projeto.

Em Plenário, a matéria recebeu emendas apresentadas pelo
Governador do Estado e pelo Deputado Rogério Correia, que foram
também acolhidas, em sua maioria.

Assim sendo, foi apresentado nesta Comissão o Substitutivo n° 1,
que consolidou as alterações propostas pela CCJ e pelas emendas do
Poder Executivo e aperfeiçoou o projeto no tocante à técnica
legislativa.

Além disso, o Substitutivo n° 1 passou a prever, para manter uma
padronização em relação aos demais projetos instituidores de carreira
em tramitação nesta Casa, a instituição da tabela de vencimento
básico da carreira de Agente de Segurança Socioeducativo por meio
de lei e a obrigatoriedade de disponibilização, para consulta pública,
do texto do decreto que estabelecerá as regras para o
reposicionamento dos servidores nas carreiras instituídas por essa lei.

No entanto, apresentamos a Emenda n° 1, com o objetivo de
estender aos 25 Agentes de Segurança Penitenciários em exercício
em unidades administrativas diversas das que se referem os arts. 26 e
27 os mesmos direitos garantidos aos Agentes de Segurança
Penitenciários lotados e em exercício na Superintendência de
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Segurança e Movimentação Penitenciária da Secretaria de Estado
de Defesa Social e àqueles à disposição da Polícia Civil do Estado de
Minas Gerais e exercendo atividade de custódia de preso.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2 0 turno, do

Projeto de Lei n° 1.344/2003 na forma do vencido no 1° turno, com a
Emenda n° 1 ao vencido, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Aos vinte e cinco servidores ocupantes de cargos da

classe de Agente de Segurança Penitenciários, a que se refere o art.
6° da Lei n° 13.720, de 2000, em exercício em unidades
administrativas diversas das que se referem os arts. 26 e 27 desta lei
e o art.18 da Lei n° 14.695, de 30 de julho de 2003, aplica-se o
disposto no 'caput' e nos § 1°, 20, 40, 50 e 60 do art. 18 da Lei n°
14.695, de 2003.

Parágrafo único - O disposto no art. 70 da Lei n° 14.695, de 2003,
não se aplica aos servidores a que se refere o caput', salvo na
hipótese de passarem a ter exercício em estabelecimento penal ou
nas unidades a que se referem os arts. 26 e 27 desta lei.e o art. 18 da
Lei n° 14.695, de 2003.".

Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Fábio

Avelar - Rogério Correia - Sargento Rodrigues.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.344/2003

Institui e estrutura a carreira de Agente de Segurança
Socioeducativo.

Capítulo 1
Disposições Gerais

Art. 1° - Fica instituída, na forma desta lei, a carreira de Agente de
Segurança Socioeducativo, integrante do Grupo de Atividades de
Defesa Social do Poder Executivo.

§ 1 0 - 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.
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§ 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 intra e

extramuros nos estabelecimentos da Superintendência de
Atendimento ás 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;
IV - atuar como orientador no processo de reinserção social do

adolescente em conflito com a lei.
Parágrafo único - As atribuições especificas da carreira 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 - 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. 40 - Os cargos de que trata esta lei são lotados no Quadro de
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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.

Art. 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

Capitulo 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.

§ 1° - 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 - O concurso público será de caráter eliminatório e
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
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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.
§ 20 - Compete à Escola de Formação e Aperfeiçoamento

Penitenciário, diretamente ou mediante convênio, elaborar a grade
curricular e ministrar o curso a que se refere o inciso IV do "caput".

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.

§ 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 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 §
1° do art. 10;

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 - 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
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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;
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 ocupante de
cargo de provimento efetivo para nível imediatamente superior na
mesma carreira a que pertence.

§ P - 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 de regulamento;

III - permanência do servidor no nível inferior pelo prazo mínimo de
cinco anos de efetivo exercício;

IV - existência de vagas;
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V - comprovação da escolaridade mínima exigida para o nível ao

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 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.
§ 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
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,
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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 "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.

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.

§ V - Os cargos de provimento efetivo transformados em cargos de
provimento efetivo integrantes dessa carreira são os constantes do
Anexo 1, e os cargos cujo quantitativo não esteja relacionado nesta lei
são considerados extintos.

§ 2° - Ficam criados no Anexo 1 novecentos e oitenta e oito cargos
de provimento efetivo de Agente de Segurança Socioeducativo.

§ 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.
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Parágrafo único - O enquadramento de que trata o "caput" 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.

§ 1° - As regras de posicionamento não poderão acarretar redução
da remuneração percebida pelo servidor público na data de
publicação do decreto que as estabelecer.

§ 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 noticia 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.

§ 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" 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" serão formalizados por meio
de resolução conjunta do Secretário de Estado de Defesa Social e do
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Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 25 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura da nova
carreira na forma da correlação constante do Anexo II apenas para
fins de percepção do vencimento básico correspondente ao nível e
grau que for posicionado, assegurando-se as regras de
posicionamento estabelecidas aos servidores desta carreira, levando-
se em consideração para tal fim o cargo ou 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°, 2° e 3° 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. 80
desta lei.

Art. 27 - Aos seis servidores ocupantes de cargos da classe de
Agente de Segurança Penitenciário, a que se refere o art. 6 0 da Lei n°
13.720, de 27 de setembro de 2000, lotados e em exercício na
Superintendência de Segurança e Movimentação Penitenciária da
Secretaria de Estado de Defesa Social, aplica-se o disposto no art. 18
da Lei n° 14.695, de 2003.

Art. 28 - Aos sessenta e um servidores ocupantes de cargos da
classe de Agente de Segurança Penitenciário, a que se refere o art. 60
da Lei n° 13.720, de 27 de setembro de 2000, à disposição da Polícia
Civil do Estado de Minas Gerais e exercendo 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 em que forem posicionados,
devendo ser mantida a expressão "função pública", bem como ser
atribuída a mesma denominação do nível em que forem posicionados.

Parágrafo único - O posicionamento de que trata o "caput" observará
o disposto no art. 18 da Lei n° 14.695, de 2003.

Art. 30 - Será aplicada ao servidor ocupante de cargo da carreira de
que trata esta lei que figure na qualidade de indiciado em inquérito ou
ação penal instaurada por iniciativa do Ministério Público e acatada
pela justiça a pena de afastamento do trabalho a bem do serviço
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público, nos casos de:

- prática de ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins e terrorismo;

II - prática de ato definido como crime contra o sistema financeiro ou
de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores;

III - prática de extorsão e ato de improbidade administrativa em
corrupção passiva ou ativa.

§ 10 - Fica ainda o servidor de que trata o "caput" deste artigo sem
autorização para portar armas e identificação funcional da Secretaria
de Defesa Social.

§ 20 - A pena de que trata o "caput" deste artigo terá duração até que
o caso transite em julgado.

§ 3° - Em caso de condenação, o servidor será demitido a bem do
serviço público.".

Art. 31 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO 1
(a que se referem os artigos 1°, 80, 21 e 22 da Lei n° de de de 2004)
Estrutura da Carreira de Agente de Segurança Socloeducativo
Jornada de trabalho: 40 horas/semana
* - A Tabela do Anexo 1 foi publicada na edição do "Diário do

Legislativo" de 8.7.2004.
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 8.7.2004.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.350/2004

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa
por meio da Mensagem n° 163/2004, o projeto de lei em epígrafe cria
a Ouvidoria-Geral do Estado e dá outras providências.

O projeto foi aprovado no 1 0 turno, com as Emendas n
o
s 1 a 4, da

Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas n os 6 e 7, da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Retorna, agora, o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer
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para o 20 turno, nos termos regimentais.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em análise cria a Ouvidoria-Geral do Estado, órgão
autônomo, vinculado diretamente ao Governador do Estado, com a
finalidade de auxiliar o Poder Executivo na fiscalização e no
aperfeiçoamento de serviços e atividades.

A criação de ouvidorias é medida que vem sendo adotada em
diversos países, visando à defesa dos direitos do cidadão e ao
controle auxiliar das atividades da administração pública.
Mundialmente conhecida como "ombudsman", a figura do ouvidor
surgiu na Suécia, no início do séc. XVII, sob a forma de comissário da
justiça, eleito pelo parlamento, com a função de supervisionar a
observância das leis e dos regulamentos pelos servidores públicos e
Juizes.

No nosso Estado, já estão em funcionamento a Ouvidoria de Polícia
e a Ouvidoria Ambiental, instituídas, respectivamente, nos termos das
Leis n

o
s 12.622, de 1997, e 13.214, de 1999. Aliás, a criação de

ouvidorias é medida que vai ao encontro do anseio desta Casa
parlamentar, que, nos últimos anos, recebeu inúmeras propostas de
criação de ouvidorias especializadas, que não lograram o êxito de se
transformar em norma jurídica, em virtude do vício de iniciativa.

O projeto de lei em exame pretende centralizar em um único órgão o
recebimento de denúncias e sugestões de qualquer cidadão no que
respeita à prestação de serviços públicos, atendendo, assim, os
princípios da transparência, da eficiência, da moralidade e da
participação popular na administração pública.

Ao tramitar no 1° turno, a proposição recebeu aperfeiçoamentos das
Comissões que a analisaram, sendo que as Emendas n

o
s 1 a 4, da

Comissão de Constituição e Justiça, e n
o
s 6 e 7, da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, foram aprovadas.
Verificamos agora, no 2 0 turno, que alguns aperfeiçoamentos

merecem ser feitos. Assim, a estrutura orgânica da Ouvidoria-Geral do
Estado de Minas Gerais, de que trata o art. 50 do vencido, deverá ser
modificada com vistas a se criar a Ouvidoria do Sistema Penitenciário
como um órgão distinto da Ouvidoria de Polícia, o que é objeto das
alterações propostas pela Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno, 0

kA



650
sistema penitenciário, embora participe do sistema de segurança
pública, apresenta peculiaridades e vinculações institucionais distintas
daquelas das Polícias, as quais justificam a manutenção de uma
ouvidoria própria.

Por decorrência do desmembramento das ouvidorias, a Emenda n° 1
propõe ainda: a atribuição ao Conselho Estadual de Direitos Humanos
- CONEDH - da responsabilidade pela elaboração das listas tríplices
para a indicação do Ouvidor de Polícia e do Ouvidor do Sistema
Penitenciário, no § 2 0 do ad. 60; a alteração da redação do art. 10 do
vencido, destinando-o às atribuições específicas do Ouvidor de
Polícia, e a criação de um novo art. 11, para tratar das atribuições do
Ouvidor do Sistema Penitenciário; o acréscimo de um cargo de
Ouvidor, no inciso III do art. 18; o aumento do número de cargos de
Diretor 1 e de Assessor II, previstos, respectivamente, nos incisos V e
VI do art. 19 do vencido; a alteração do número de assessorias
exercidas na Ouvidoria de Polícia, previsto no art. 20; e a supressão
da expressão "e do Sistema Penitenciário" no art. 24 do vencido.

A alteração no § 20 do art. 60 visa a assegurar legitimidade para a
atuação do Ouvidor de Polícia e do Ouvidor do Sistema Penitenciário,
atribuindo ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos -
CONEDH - a responsabilidade pela elaboração da lista tríplice,
composta por cidadãos maiores de 35 anos, de reputação ilibada e
com formação universitária, para a escolha desses Ouvidores e sua
indicação pelo Ouvidor-Geral do Estado.

Justifica-se a alteração no número de assessorias exercidas por
policiais na Ouvidoria de Polícia, entendida como órgão que visa à
defesa dos direitos dos cidadãos e ao controle auxiliar da atividade
policial, tendo como sua atribuição primeira a recepção de reclamação
contra irregularidade e abuso de autoridade praticados por agentes
policiais, civis ou militares, ou por bombeiros militares, pois a presença
de agentes policiais ou de bombeiros militares poderia causar
constrangimentos indesejáveis aos denunciantes e impedir o
acolhimento de sua reclamação.

Apresentamos a Emenda n° 2, que dá nova redação ao § 1° do art.
5°, com o objetivo de esclarecer que, além das competências e da
descrição das unidades da Ouvidoria, também a denominação, a
descrição e as competências das unidades de estrutura complementar
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serão estabelecidas em decreto.

A Emenda n° 3 visa a garantir a participação dos conselhos setoriais
no acompanhamento dos processos a serem instaurados para a
apuração de irregularidades cometidas pelos Ouvidores.

E também oportuno alterar a redação dos incisos 1 a III do art. 18 do
vencido, o que é objeto da Emenda n° 4, uma vez que, ao se
estabelecer o vencimento dos cargos de Ouvidor, usa-se,
equivocadamente, o termo "remuneração". Na verdade, o termo
correto seria "vencimento", que, no ensinamento consagrado na
doutrina administrativista, representa "a retribuição pecuniária devida
ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão
fixado em lei". Já a remuneração pressupõe não só o vencimento,
mas também as demais vantagens do cargo (MEIRELLES, Hely
Lopes, "Curso de Direito Administrativo Brasileiro", São Paulo,
Malheiros Editores, 22 ed., 1997, p. 404).

Julgamos que, com essas alterações, a Ouvidoria-Geral e as
Ouvidorias de Polícia e do Sistema Penitenciário poderão aproximar-
se mais da população e encontrar legitimidade para sua atuação.

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

1.350/2004 no 2 0 turno, com as Emendas n
o
s 1 a 4 ao vencido no l

turno, apresentadas a seguir.
EMENDA N° 1

Dê-se aos dispositivos a seguir relacionados a redação que segue,
substituindo-se, no inciso III do art. 18, os termos "cinco cargos" por
"seis cargos", acrescentando-se ao vencido o art. 11, com a seguinte
redação, e procedendo-se à necessária renumeração dos artigos
subseqüentes:

"Art. 5°- ............................................
- Gabinete;

II - Assessoria de Comunicação Social;
III - Assessoria Jurídica;
IV - Ouvidoria de Polícia;
V - Ouvidoria do Sistema Penitenciário;
VI - Ouvidoria Educacional;
VII - Ouvidoria de Saúde;
VIII - Ouvidoria Ambiental;

WC



652
IX - Ouvidoria de Fazenda, Patrimônio e Licitações Públicas;
X - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
XI - Superintendência de Apoio Técnico.

Art.60 - ...................................................
§ 20 - O Ouvidor de Policia e o Ouvidor do Sistema Penitenciário

serão indicados pelo Ouvidor-Geral do Estado, escolhido, cada um,
entre cidadãos com mais de 35 anos, de reputação ilibada e com
formação universitária, a partir de lista tríplice elaborada pelo
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - CONEDH -, na
forma de regulamento, e nomeado pelo Governador se aprovado pela
Assembléia Legislativa, para mandato de dois anos, admitida uma
recondução por igual período.

Art. 10 - Incumbe especificamente ao Ouvidor de Polícia, sob
orientação do Ouvidor-Geral do Estado:

- 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, ou bombeiro militar;

II - receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular, abusivo,
arbitrário, desonesto ou indecoroso, praticado por superior ou agente
policial, civil ou militar, ou bombeiro militar;

III - verificar a pertinência da denúncia ou reclamação e propor as
medidas necessárias para o saneamento da irregularidade, ilegalidade
ou arbitrariedade comprovada;

IV - propor ao órgão competente a instauração de sindicância,
inquérito ou ação para apurar a responsabilidade administrativa e civil
de agente policial, civil ou militar, ou de bombeiro militar e representar
ao Ministério Público no caso de indício ou suspeita de crime;

V - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e
transmitir as soluções dadas ao interessado ou a seu representante
legal;

VI - propor ao Secretário de Estado de Defesa Social, ao Chefe da
Polícia Civil, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e ao
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar as providências
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que considerar necessárias e úteis para o aperfeiçoamento dos
serviços prestados à população pelas Polícias Civil e Militar, assim
como pelo Corpo de Bombeiros Militar;

VI - zelar pela manutenção, nas academias das polícias e do Corpo
de Bombeiros Militar, em caráter permanente, de cursos sobre
democracia, cidadania, direitos humanos e o papel da polícia;

VII - promover pesquisa, palestra ou seminário sobre tema
relacionado com a atividade policial e de bombeiro militar,
providenciando a divulgação de seus resultados;

VIII - buscar integração e interrelacionamento com os órgãos do
Poder Judiciário

IX - executar as atribuições correlatas determinadas pelo Ouvidor-
Geral do Estado.

Art. 11 - Incumbe especificamente ao Ouvidor do Sistema
Penitenciário, sob orientação do Ouvidor-Geral do Estado:

- ouvir de qualquer pessoa, diretamente ou por intermédio dos
órgãos de apoio e defesa dos direitos do cidadão, inclusive de
servidores públicos, reclamação contra irregularidade ou abuso de
autoridade praticados por superior ou agente penitenciário;

II - receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular, abusivo,
arbitrário, desonesto ou indecoroso, praticado por servidor do sistema
penitenciário;

III - verificar a pertinência da denúncia ou reclamação e propor as
medidas necessárias para o saneamento da irregularidade, ilegalidade
ou arbitrariedade comprovada;

IV - propor ao órgão competente a instauração de sindicância,
inquérito ou ação para apurar a responsabilidade administrativa e civil
de servidor do sistema penitenciário e representar ao Ministério
Público no caso de indicio ou suspeita de crime;

V - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e
transmitir as soluções dadas ao interessado ou a seu representante
legal;

VI - propor ao Secretário de Estado de Defesa Social e ao Sub-
Secretário de Administração Penitenciária as providências que
considerar necessárias e úteis para o aperfeiçoamento dos serviços
prestados à população pelos servidores do sistema penitenciário;

VI - zelar pela manutenção, na escola penitenciária da Secretaria de
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Estado de Defesa Social, em caráter permanente, cursos sobre
democracia, cidadania, direitos humanos e o papel da polícia;

VII - promover pesquisa, palestra ou seminário sobre tema
relacionado com a atividade policial e de bombeiro militar,
providenciando a divulgação de seus resultados;

VIII - acompanhar o cumprimento e o término das execuções penais
dos presidiários;

IX - receber e apurar denúncias sobre irregularidades que dificultem
o cumprimento das penas, quanto às condições da dignidade humana
e do ambiente físico;

X - buscar integração e interrelacionamento com os órgãos do Poder
Judiciário;

Xl - sugerir medidas necessárias à melhoria das condições da vida
prisional;

XII - executar as atribuições correlatas determinadas pelo Ouvidor-
Geral do Estado.

Art. 19- .............................................
V - seis cargos de Diretor 1;
VI - vinte e um cargos de Assessor II.

Art. 20 - O Ouvidor de Polícia contará com as seguintes assessorias
para o desempenho de suas funções:

- a Assessoria Civil, exercida por um Delegado de Polícia;
II - a Assessoria Militar, exercida por um oficial da Polícia Militar e

por um oficial do Corpo de Bombeiros Militar.
§ V - O Delegado de Polícia, o oficial da Polícia Militar e o oficial do

Corpo de Bombeiros Militar são indicados, respectivamente, pelo
Chefe de Polícia Civil e pelos Comandantes-Gerais da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros Militar, em conjunto com o Ouvidor-Geral do
Estado.

§ 20 - Os assessores a que se refere o § 1°, observada a forma de
indicação prevista, são designados pelo Ouvidor-Geral do Estado.

§ 30 - O ônus do pagamento dos assessores a que se refere o
"caput" desse artigo ficará a cargo do órgão de origem.

Art. 24 - Fica assegurado ao ocupante do cargo de Ouvidor de
Polícia na data da instalação da Ouvidoria-Geral do Estado a
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nomeação automática para o cargo de Ouvidor de Polícia até o
término do mandato em vigor na mesma data.".

EMENDA N°2
Dê-se ao § 1° do art. 50 a seguinte redação:
"Art. 50 - ......................................
§ 1° - As competências e a descrição das unidades previstas neste

artigo, assim como a denominação, a descrição e as competências
das unidades de estrutura complementar serão estabelecidas em
decreto.".

EMENDA N°3
Dê-se ao inciso V do art. 80 a seguinte redação:
"Art. 80 - ......................................
V - proceder de modo incompatível com a dignidade do cargo ou

faltar com o decoro em sua conduta pública apurada em processo
administrativo, a ser instaurado pelo Advogado-Geral do Estado e
conduzido por comissão especial, com acompanhamento dos
conselhos que tenham elaborado as listas tríplices a que se referem
os % 20 e 30 do art. 60 desta lei, assegurados o contraditório e a
ampla defesa;".

EMENDA N°4
Substitua-se, nos incisos 1 a III do art. 18, o termo "remuneração"

pela expressão "vencimento mais verba de representação".
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Durval Angelo, Presidente e relator - Roberto Ramos - Biel Rocha.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.350/2004

Cria a Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

Capítulo 1
Disposições Preliminares

Art. 1° - Fica criada a Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais,
órgão autônomo auxiliar do Poder Executivo na fiscalização e no
aperfeiçoamento de serviços e atividades, vinculado diretamente ao
Governador do Estado.

§ 1° - Para fins desta lei as expressões "Ouvidoria-Geral do Estado
de Minas Gerais", "Ouvidoria-Geral do Estado", "Ouvidoria-Geral" e a

rs



656
sigla "OGE" se equivalem, bem como as expressões "Ouvidor-
Geral do Estado" e "Ouvidor-Geral".

§ 21 - A Ouvidoria-Geral do Estado tem sua organização definida
nesta lei e em atos complementares previstos nesta lei.

Art. 20 - A autonomia conferida à Duvidaria-Geral do Estado é
caracterizada por autonomia administrativa, orçamentária e financeira,
autonomia nas suas decisões técnicas e mandato fixo e estabilidade
de seus dirigentes.
§ l O - A OGE ficam asseguradas, nos termos desta lei, as

prerrogativas necessárias ao exercício adequado de sua competência.
§ 2° - O Ouvidor-Geral do Estado atuará com independência, não

tendo subordinação hierárquica a nenhum dos Poderes do Estado ou
seus membros, senda as suas decisões terminativas em última
instância administrativa.

Art. 30 - A atividade da Ouvidoria-Geral do Estado atenderá aos
princípios da legalidade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
impessoalidade, igualdade, devido processo legal, motivação,
publicidade, moralidade, eficiência e demais princípios da
administração pública.

Capítulo II
Da Competência

Art. 4° - A Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais tem por
finalidade examinar manifestações referentes a procedimentos e
ações de agentes, órgãos e entidades da administração pública direta
• indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os concessionários
• permissionários de serviços públicos estaduais, competindo-lhe:

- propor a adoção de medidas para a prevenção e a correção de
falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do
serviço público;

II - produzir estatísticas indicativas do nível de satisfação dos
usuários dos serviços públicos prestados no âmbito da administração
pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual, bem como dos
concessionários e permissionários de serviços públicos estaduais, a
partir de manifestações recebidas;

III - contribuir para a disseminação das formas de participação
popular no acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços
públicos;
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IV - produzir, semestralmente e quando oportuno, apreciações

críticas sobre a atuação de agentes, órgãos e entidades da
administração pública direta do Poder Executivo Estadual,
encaminhando-as ao Governador do Estado, à Assembléia
Legislativa, aos respectivos dirigentes máximos, e, nos casos de
entidades da administração pública indireta, aos respectivos
Secretários de Estado supervisores, e disponibilizá-las em sítio
eletrônico próprio na Rede Mundial de Computadores (Internet);

V - receber, encaminhar e acompanhar a solução final de denúncias,
reclamações e sugestões que tenham por objeto:

a) a correção de erros, omissões ou abusos de agentes públicos
estaduais;

b) a instauração de procedimentos disciplinares para a apuração de
ilícitos administrativos;

c) a prevenção e a correção de atos e procedimentos incompatíveis
com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência da administração pública estadual;

d) o resguardo dos direitos dos usuários de serviços públicos
estaduais;

VI - contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços públicos em
geral;

VII - requisitar, a órgão ou entidade da Administração Pública
Estadual as informações e os documentos necessários a trabalhos da
Ouvidoria-Geral do Estado;

VIII - propor medidas legislativas ou administrativas e sugerir ações
necessárias para evitar a repetição de irregularidades constatadas;

IX - promover pesquisa, palestra ou seminário sobre tema
relacionado com a atividade, providenciando a divulgação dos seus
resultados;

X - garantir a universalidade de atendimento ao cidadão, viabilizando
o acesso aos serviços prestados pela Ouvidoria-Geral nas diversas
regiões do Estado;

Xl - elaborar e expedir normas para disciplinar suas atividades.
Parágrafo único - A Ouvidoria-Geral manterá sigilo sobre a

identidade do denunciante ou reclamante, quando solicitado, e lhe
assegurará proteção, se for o caso.

Capítulo 111
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Da Estrutura Orgânica

Art. 50 - A Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais tem a
seguinte estrutura orgânica:

- Gabinete;
II - Assessoria de Comunicação Social;
III - Assessoria Jurídica;
IV - Ouvidoria de Polícia e do Sistema Penitenciário;
V - Ouvidoria Educacional;
VI - Ouvidoria de Saúde;
VII - Ouvidoria Ambiental;
VIII - Ouvidoria de Fazenda, Patrimônio e Licitações Públicas;
IX - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
X - Superintendência de Apoio Técnico;
§ 1° - As competências e a descrição das unidades previstas neste

artigo serão estabelecidas em decreto.
§ 2° - A OGE poderá instalar núcleos desconcentrados em

municípios.
Capítulo IV

Da Nomeação
Art. 60 - O Ouvidor-Geral do Estado e o Ouvidor-Geral Adjunto do

Estado serão escolhidos entre cidadãos com mais de 35 anos, de
reputação ilibada e com formação universitária.

§ 1° - O Ouvidor-Geral do Estado e o Ouvidor-Geral Adjunto do
Estado serão indicados pelo Governador do Estado e por ele
nomeados, se aprovados pela Assembléia Legislativa, para mandato
de dois anos, admitida uma recondução por igual período.

§ 2° - O Ouvidor de Polícia e do Sistema Penitenciário será indicado
pelo Ouvidor-Geral do Estado, escolhido entre cidadãos com mais de
35 anos, de reputação ilibada e com formação universitária, a partir de
lista tríplice elaborada por Conselho Estadual relacionado à sua área
de atuação, na forma de regulamento, e nomeado pelo Governador se
aprovado pela Assembléia Legislativa, para mandato de dois anos,
admitida uma recondução por igual período.

§ 3° - Os Ouvidores Educacional, de Saúde e Ambiental serão
escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos, de reputação
ilibada, com formação universitária e notórios conhecimentos na área
temática específica, a partir de lista tríplice elaborada por Conselho
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Estadual relacionado à sua área de atuação, na forma de
regulamento.

§ 40 - O Ouvidor da Fazenda, Patrimônio e Licitações Públicas será
escolhido entre cidadãos com mais de 35 anos, de reputação ilibada,
com formação universitária e notórios conhecimentos na área temática
específica.

§ 5° - Os cargos mencionados nos § 3° e 4 0 são de livre nomeação
e exoneração do Governador do Estado, por indicação ou solicitação
conjunta do Ouvidor-Geral e do Ouvidor Geral-Adjunto.

Art. 70 - São atribuições incompatíveis com o exercício do cargo de
Ouvidor-Geral do Estado, de Ouvidor-Geral Adjunto e de Ouvidor:

- exercer a advocacia ou outra atividade autônoma;
II - participar de entidade civil, comercial ou fundacional, na condição

de dirigente, administrador, diretor ou sócio-gerente;
III - acumular outro cargo, emprego ou função no serviço público e

na iniciativa privada, exceto as hipóteses de acumulações
constitucionais.

Art. 80 - Após os primeiros quatro meses de exercício, o Ouvidor-
Geral do Estado e o Ouvidor-Geral Adjunto do Estado somente
perderão o mandato em virtude de:

- renúncia;
II - condenação penal transitada em julgado;
III - ter tido cassados ou suspensos seus direitos políticos;
IV - condenação em processo administrativo, a ser instaurado pelo

Advogado-Geral do Estado e conduzido por comissão especial,
assegurados o contraditório e a ampla defesa;

V - proceder de modo incompatível com a dignidade do cargo ou
faltar com o decoro em sua conduta pública apurada em processo
administrativo, a ser instaurado pelo Advogado-Geral do Estado e
conduzido por comissão especial, assegurados o contraditório e a
ampla defesa;

VI - violar o disposto no art. 70, mediante apuração da referida
atribuição incompatível em processo administrativo sumário, a ser
instaurado pelo Advogado-Geral do Estado e conduzido por comissão
especial, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

VII - serem candidatos a cargo eletivo, de dirigente de partido
político, sindicato e entidades congêneres.
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§ 1° - Instaurado processo administrativo para apuração de

irregularidades, poderá o Governador do Estado, por solicitação do
Advogado-Geral do Estado, no interesse da administração pública,
determinar o afastamento provisório do dirigente, até a conclusão.

§ 2° - O afastamento de que trata o § 1 9 não implica prorrogação ou
permanência no cargo além da data inicialmente prevista para o
término do mandato.

§ 30 - Regulamento disciplinará a substituição do Ouvidor-Geral do
Estado e do Ouvidor-Geral Adjunto do Estado em seus impedimentos
ou afastamentos regulamentares, ou, ainda, no período de vacância,
quando simultânea, que anteceder a nomeação de novos Ouvidor-
Geral do Estado e Ouvidor-Geral Adjunto do Estado.

Capítulo V
Das Atribuições

Art. 9° - Incumbe ao Ouvidor-Geral do Estado dirigir e coordenar as
atividades da Ouvidoria-Geral do Estado, em especial:

- oficiar a quaisquer autoridades da administração pública direta,
autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual e aos
concessionários e permissionários de serviços públicos estaduais,
sempre que necessário ao exercício de suas funções, podendo:

a) solicitar documentos e informações;
b) providenciar a realização das inspeções, diligências e

sindicâncias que reputar necessárias, mediante solicitação ao titular
do órgão interessado;

II - propor, fundamentadamente, à autoridade competente:
a) a exoneração de cargo em comissão e a destituição de função ou

o afastamento remunerado, por até dez dias, dos ocupantes de cargos
em comissão ou função gratificada, servidores efetivos ou detentores
de função pública e o conseqüente remanejamento para outro setor
do mesmo órgão ou entidade, durante as verificações da Ouvidoria-
Geral do Estado;

b) as medidas cabíveis decorrentes do acolhimento de denúncias,
reclamações ou sugestões;

c) a adoção de medidas necessárias à prevenção e correção de
omissões, falhas ou abusos verificados no âmbito da administração
pública;

III - avocar processos em análise nas Ouvidorias especializadas.
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§ 1° - Compete ao Ouvidor-Geral ou ao Ouvidor-Geral Adjunto a

apreciação de todas as matérias não arroladas entre as competências
das Ouvidorias especializadas.

§ 21 - O Ouvidor-Geral Adjunto exercerá as atribuições a ele
delegadas pelo Ouvidor-Geral do Estado e o substituirá, assim como
aos Ouvidores especializados, em suas faltas e impedimentos.

Art. 10 - Incumbe especificamente ao Ouvidor de Polícia e do
Sistema Penitenciário, sob orientação do Ouvidor-Geral do Estado:

- 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;

II - receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular, abusivo,
arbitrário, desonesto ou indecoroso, praticado por servidor civil ou
militar lotado em órgão do sistema de defesa social;

III - verificar a pertinência da denúncia ou reclamação e propor as
medidas necessárias para o saneamento da irregularidade, ilegalidade
ou arbitrariedade comprovada;

IV - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e
transmitir as soluções dadas ao interessado ou a seu representante
legal;

V - propor ao Secretário de Estado de Defesa Social, ao Chefe da
Polícia Civil, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e ao
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar as providências
que considerar necessárias e úteis para o aperfeiçoamento dos
serviços prestados à população pelas Polícias Civil e Militar, assim
como no sistema penitenciário e o Corpo de Bombeiros Militar;

VI - zelar pela manutenção, nas academias das Polícias e do Corpo
de Bombeiros Militar e na Escola Penitenciária da Secretaria de
Estado de Defesa Social, em caráter permanente, cursos sobre
democracia, cidadania, direitos humanos e o papel da polícia;

VII - acompanhar o cumprimento e o término das execuções penais
dos presidiários;

VIII - receber e apurar denúncias sobre irregularidades que
dificultem o cumprimento das penas, quanto às condições da
dignidade humana e do ambiente físico;
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IX - buscar integração e inter-relacionamento com os órgãos do

Poder Judiciário;
X - sugerir medidas necessárias à melhoria das condições da vida

prisional;
Xl - executar as atribuições correlatas determinadas pelo Ouvidor-

Geral do Estado.
Art. 11 - Incumbe especificamente ao Ouvidor Educacional, sob

orientação do Ouvidor-Geral do Estado:
- receber e apurar reclamação contra serviço público da área de

educação que não esteja sendo prestado satisfatoriamente por órgão
ou entidade pública ou por seus delegatários;

II - receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular, abusivo,
arbitrário, desonesto ou indecoroso praticado por servidor lotado em
órgão ou entidade pública, ou seus delegatários, da área de
educação;

III - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e
transmitir as soluções dadas ao interessado ou a seu representante
legal;

IV - realizar vistoria em órgão ou entidade, ou de seus delegatários,
quando houver indício de ilegalidade, irregularidade ou arbitrariedade
na prestação de serviços educacionais;

V - propor medidas para o saneamento de irregularidade, ilegalidade
ou arbitrariedade comprovada;

VI - sugerir medida para o aprimoramento da organização e das
atividades de órgão ou entidade pública, ou de seus delegatários, da
área de educação;

VII - executar as atribuições correlatas determinadas pelo Ouvidor-
Geral do Estado.

Art. 12 - Incumbe especificamente ao Ouvidor de Saúde, sob
orientação do Ouvidor-Geral do Estado:

- receber e apurar reclamação contra serviço público da área da
saúde que não esteja sendo prestado satisfatoriamente por órgão ou
entidade pública ou por seus conveniados;

II - receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular, abusivo,
arbitrário, desonesto, indecoroso ou omissivo praticado em órgão ou
entidade pública da área da saúde, ou por seus conveniados;

III - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e
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transmitir as soluções dadas ao interessado ou a seu
representante legal;

IV - realizar vistoria em órgão ou entidade pública, ou em seus
conveniados, quando houver indício de ilegalidade, irregularidade ou
arbitrariedade na prestação de serviço de saúde;

V - propor medida para a correção da ilegalidade, irregularidade ou
arbitrariedade comprovada;

VI - sugerir medidas para o aprimoramento da organização e das
atividades de órgão ou entidade pública da área da saúde ou de seus
conveniados;

VII - executar as atribuições correlatas determinadas pelo Ouvidor-
Geral do Estado.

Art. 13 - Incumbe especificamente ao Ouvidor Ambiental, sob
orientação do Ouvidor-Geral do Estado:

- receber sugestões, reclamações, denúncias e propostas de
qualquer cidadão ou entidade relativas a questões ambientais;

II - receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular, abusivo,
arbitrário, desonesto ou indecoroso, praticado por servidor lotado em
órgão do sistema de meio ambiente;

III - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e
transmitir ao interessado as soluções dadas;

IV - sugerir ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável e às entidades afins a realização de
estudos, a adoção de medidas e a expedição de recomendações,
visando à regularidade e ao aperfeiçoamento de suas atividades;

V - executar as atribuições correlatas determinadas pelo Ouvidor-
Geral do Estado.

Art. 14 - Incumbe especificamente ao Ouvidor de Fazenda,
Patrimônio e Licitações Públicas, sob orientação do Ouvidor-Geral do
Estado:

- ouvir de qualquer pessoa reclamação contra irregularidade, abuso
de autoridade praticado por superior ou agente ou servidor fazendário
ou responsável pela administração de patrimônio público e execução
de procedimentos licitatórios;

II - receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular, abusivo,
arbitrário, desonesto ou indecoroso, praticado por servidor lotado em
órgão da administração pública responsável pela arrecadação,
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fiscalização e cobrança de tributos, bem como pela gestão de
patrimônio público e da execução de processos licitatórios;

III - receber denúncia contra pessoa física ou jurídica responsável
por sonegação de tributo ou falsificação de documentos fiscais;

IV - verificar a pertinência da denúncia ou reclamação e propor as
medidas necessárias para o saneamento da irregularidade, ilegalidade
ou arbitrariedade comprovada;

V - propor ao órgão competente a instauração de sindicância,
inquérito ou ação para apurar a responsabilidade administrativa, civil e
criminal de agente público;

VI - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e
transmitir ao interessado as soluções dadas;

VII - propor ao Secretário de Estado de Fazenda a realização de
estudos, a adoção de medidas e a expedição de recomendações
visando à regularidade e ao aperfeiçoamento de suas atividades;

VIII - propor ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão a
realização de estudos, a adoção de medidas e a expedição de
recomendações, visando à regularidade e ao aperfeiçoamento de
suas atividades, em especial à normatização e ao controle do uso do
patrimônio público e da execução de processos licitatórios;

IX - executar as atribuições correlatas determinadas pelo Ouvidor-
Geral do Estado.

Capítulo VI
Das Apurações e dos Processos

Art. 15 - No desempenho de suas competências, a Ouvidoria-Geral
do Estado deverá:

- manter banco de dados atualizado de toda a documentação
relativa às denúncias, reclamações e sugestões recebidas;

II - manter intercâmbio e celebrar convênio com entidade pública ou
privada, nacional ou estrangeira, que exerça atividades similares;

III - elaborar relatório trimestral de suas atividades, prestando contas
públicas e disponibilizando-o em sítio eletrônico na rede mundial de
computadores - Internet -;

IV - prestar informações à Assembléia Legislativa em assunto
inerente às suas atribuições.

Art. 16 - As autoridades dos órgãos e entidades da administração
pública estadual fornecerão ao Ouvidor-Geral, ao Ouvidor-Geral
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Adjunto ou aos Ouvidores, quando solicitados, dados, informações,
certidões ou documentos relativos a suas atividades, sob pena de
responsabilidade.

§ 1° - A solicitação, feita por escrito pelas autoridades previstas no
"caput", será atendida no prazo de dez dias contados do seu
recebimento.

§ 20 - Na impossibilidade de se observar o prazo fixado no parágrafo
anterior, a autoridade responsável pelo órgão ou entidade comunicará
o fato, por escrito, ao solicitante, até setenta e duas horas antes do
vencimento do prazo, caso em que o Ouvidor-Geral do Estado poderá
prorrogá-lo por, no máximo, trinta dias.

§ 30 - As autoridades da OGE deverão manter em sigilo as
informações que tenham caráter reservado.

§ 40 - A Ouvidoria poderá aplicar multa de até 500 UFEMGs
(Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) ao dirigente de órgão
ou entidade que não atender ao disposto neste artigo.

Art. 17 - As sugestões, reclamações ou denúncias serão dirigidas
diretamente à Ouvidoria-Geral do Estado ou às Ouvidorias
especializadas, devendo ser formuladas por escrito e instruídas com
documentos e informações que possibilitem a formação de juízo
prévio sobre sua procedência e plausibilidade.

§ 1 0 - O Ouvidor-Geral do Estado determinará o arquivamento das
sugestões, reclamações ou denúncias que considerar irrelevantes ou
que não estejam devidamente instruídas.

§ 20 - O Ouvidor-Geral do Estado encaminhará à Auditoria-Geral do
Estado, à Advocacia-Geral do Estado, ao Tribunal de Contas do
Estado e ao Ministério Público Estadual os casos que configurarem
indícios de prática de ilícito civil, administrativo ou penal, inclusive as
representações ou denúncias que se afigurarem manifestamente
caluniosas, para que esses órgãos procedam às medidas cabíveis, de
acordo com suas atribuições e competências legais respectivas.

Capítulo VII
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 18 - Ficam criados no Quadro Especial de Pessoal constante no
anexo da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de 2003, os seguintes
cargos de provimento em comissão:

- um cargo de Ouvidor-Geral do Estado com a mesma
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remuneração atribuída a Secretário de Estado;

II - um cargo de Ouvidor-Geral Adjunto do Estado com a mesma
remuneração atribuída a Secretário Adjunto.

III - cinco cargos de Ouvidor, de recrutamento amplo, com a mesma
remuneração atribuída a Secretário Adjunto.

Parágrafo único - O cargo de Ouvidor-Geral do Estado tem
prerrogativas e representação de Secretário de Estado.

Art. 19- Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal constante no
anexo da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de 2003, os seguintes
cargos de provimento em comissão:

- um cargo de Chefe de Gabinete;
II - um cargo de Assessor de Comunicação;
III - dois cargos de Diretor II;
IV - um cargo de Assessor Jurídico;
V - cinco cargos de Diretor 1;
VI - dezoito cargos de Assessor II.
§ 1° - A lotação, a codificação e a identificação dos cargos de que

trata esta lei será feita por meio de decreto, com a observância do
disposto no art. 37, V, da Constituição da República e do percentual
estabelecido no art. 2 0 da Lei n°9.530, de 29 de dezembro de 1997.

§ 2° - Os cargos previstos neste artigo são de livre nomeação e
exoneração do Ouvidor-Geral do Estado em ato conjunto com o
Ouvidor-Geral Adjunto.

Art. 20 - O Ouvidor de Polícia e do Sistema Penitenciário contará
com as seguintes assessorias para o desempenho de suas
atribuições:

- a Assessoria Civil, exercida por um Delegado de Polícia, auxiliado
por dois Detetives, e por um Agente de Segurança Penitenciária;

II - a Assessoria Militar, exercida por dois oficiais da Polícia Militar e
por um do Corpo de Bombeiros Militar, e auxiliados, respectivamente,
pelo mesmo número de praças de cada corporação;

§ 1° - O Delegado de Polícia, os Detetives, o Agente de Segurança
Penitenciária, os oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar são indicados, respectivamente, pelo Chefe de
Policia Civil, pelo Subsecretário de Administração Penitenciária, e
pelos Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar, em conjunto com o Ouvidor-Geral do Estado.
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§ 2° - Os assessores a que se refere o § 1 1, observada a forma

de indicação prevista, são designados pelo Ouvidor-Geral do Estado.
§ 31 - O ônus do pagamento dos assessores e auxiliares a que se

refere o "caput" deste artigo ficará a cargo do órgão de origem.
Art. 21 - O Ouvidor-Geral do Estado poderá requisitar servidores

integrantes dos quadros da administração pública direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo Estadual para compor a equipe
administrativa da Ouvidoria-Geral do Estado.

Art. 22 - Se a escolha dos Ouvidores recair em servidor público, será
automática a concessão de sua licença, sendo-lhe facultada, quando
estável, a opção pela remuneração do cargo, emprego ou função de
origem, acrescida de 20% (vinte por cento) do vencimento do cargo do
Ouvidor.

Capitulo VIII
Disposições Finais e Transitórias

Art. 23 - A posse do Ouvidor-Geral do Estado marcará a instalação
da Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais, investindo-a
automaticamente no exercício de suas atribuições.

Parágrafo único - Fica extinto, quando da instalação prevista no
"caput" deste artigo, o órgão autônomo Ouvidoria da Polícia do Estado
de Minas Gerais.

Art. 24 - Fica assegurado, quando da instalação da Ouvidoria-Geral
do Estado, ao atual ocupante do cargo de Ouvidor de Polícia a
nomeação automática no cargo de Ouvidor de Polícia e do Sistema
Penitenciário até o término de seu atual mandato.

Parágrafo único - Fica extinto, quando da nomeação prevista no
"caput" deste artigo, no Quadro Especial dos cargos de provimento em
comissão da administração direta do Poder Executivo o cargo de
Ouvidor de Polícia.

Art. 25 - 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.

Art. 26 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à
conta de dotações orçamentárias a serem consignadas no orçamento
do Estado.

Parágrafo único - 0 Poder Executivo abrirá crédito suplementar, em
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decorrência de anulação de créditos, para a instalação e
manutenção da Ouvidoria-Geral do Estado durante o exercício de
2004.

Art. 27 - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão prestará
o suporte técnico e administrativo necessário à instalação da
Ouvidoria-Geral do Estado.

Art. 28 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a partir da data de sua publicação.

Art. 29 - Esta lei entra em vigorna data de sua publicação.
Art. 30- Fica revogada a Lei n° 12.622, de 25 de setembro de 1997.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.352/2004
Comissão de Saúde

Relatório
Encaminhado pelo Governador do Estado, o projeto de lei em

análise altera o art. 101 da Lei n° 13.317, de 24/9/99, que contém o
Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.

No 1° turno a proposição foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, para o exame preliminar, que concluiu por sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade. Posteriormente, foi o
projeto enviado a esta Comissão, que o aprovou na forma original. Em
seguida a matéria foi remetida à Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, que opinou por sua aprovação.

Aprovado no 1° turno, em Plenário, vem agora o projeto a esta
Comissão, a fim de receber parecer para o 2 0 tumo, nos termos do art.
189, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em estudo pretende elevar o valor das multas nos

casos de infrações leves, graves e gravíssimas, previstas pelo art.
101, § 1°, da Lei n° 13.317, de 1999, que contém o Código de Saúde
do Estado.

Segundo o Chefe do Executivo, faz-se necessário estabelecer novos
valores para as multas aplicadas às infrações sanitárias, uma vez que
os valores atuais não têm sido eficazes para coibir violações às
normas, estimulando até mesmo a reincidência. O Governador
acrescenta ainda que os novos valores foram fixados conforme os
parâmetros constantes da Lei Federal n° 6.437, de 20/8/77, que versa
sobre infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções
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respectivas e dá outras providências, com as modificações
introduzidas pela Lei Federal n° 9.695, de 1998. Ressalte-se que o
projeto manteve a graduação do valor da multa em relação à
gravidade da infração.

A medida proposta visa a reduzir a ocorrência e a reincidência das
infrações sanitárias, o que contribui para a proteção da saúde
individual e coletiva.

Acrescente-se que os valores decorrentes das multas aplicadas
serão recolhidos à conta do Fundo de Saúde do Estado, integrando,
assim, os recursos para o financiamento do Sistema único de Saúde -
SUS.

Reafirmamos que a medida traz benefícios para o setor de saúde
pública do Estado e está em consonância com o art. 197 da Carta
Federal, segundo o qual as ações e os serviços de saúde são de
relevância pública, cabendo ao poder público dispor, nos termos da
lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle.

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

1.352/2004 no 20 turno.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Neider

Moreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°272/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 272/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau,

que institui reserva de vagas na Universidade do Estado de Minas
Gerais - UEMG - e na Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES -, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do Substitutivo n°
2, com as Emendas n os 1 a 6.

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 ad. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 27212003
Institui sistema de reserva de vagas na Universidade do Estado de

Minas Gerais - UEMG - e na Universidade Estadual de Montes Claros
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- UNIMONTES - para os grupos de candidatos que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e a

Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - reservarão,
em cada curso de graduação e curso técnico de nível médio por elas
mantido, percentual de vagas para os seguintes grupos de candidatos:

- afro-descendentes, desde que carentes;
II - egressos da escola pública, desde que carentes;
III - podadores de deficiência e indígenas.
Parágrafo único - Estende-se às fundações agregadas à UEMG a

exigência de reserva de vagas de que trata esta lei, sem prejuízo da
obrigatoriedade do pagamento de mensalidades pelos alunos que a
elas tiverem acesso pelo sistema instituído por esta lei.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se:
- carente o candidato assim definido pelas instituições a que se

refere o "caput" do art. 1°, conforme critérios baseados em indicadores
socioeconômicos oficiais;

II - afro-descendente ou indígena o candidato que assim se declarar,
observadas outras condições estabelecidas pela instituição de ensino;

III - egresso da escola pública o candidato que tenha cursado o
ensino médio integralmente na rede pública;

IV - podador de deficiência o candidato assim caracterizado nos
termos da Lei n° 13.465, de 12 de janeiro de 2000.

Art. 30 - O percentual de vagas a serem reservadas pela UEMG e
pela UNIMONTES será de, no mínimo, 45% (quarenta e cinco por
cento), distribuídas da seguinte forma:

- 20% (vinte por cento) para os candidatos a que se refere o inciso 1
do art. 1°;

II - 20% (vinte por cento) para os candidatos a que se refere o inciso
II do art. 1°;

III - 5% (cinco por cento) para candidatos a que se refere o inciso III
doart. 1°.

Parágrafo único - As instituições de ensino poderão aumentar os
percentuais estabelecidos nos incisos do "caput" deste artigo, em
função do curso, do turno e da região de oferta, conforme a
composição étnica e socioeconômica da população abrangida pela
circunscrição regional da instituição e as características do público de
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cada curso, com vistas a promover a igualdade de oportunidades
de ingresso nos cursos que apresentam maior demanda.

Art. 40 - O edital do processo seletivo especificará as condições para
inscrição dos candidatos nos grupos de que tratam os incisos do art.
10 e o número de vagas reservadas a cada grupo, de acordo com os
percentuais definidos nesta lei.

§ 10 - Quando a aplicação dos percentuais resultar em número
fracionário, arredondar-se-á a fração igual ou superior a 0,5 (cinco
décimos) para o número inteiro subseqüente e a fração inferior a 0,5
(cinco décimos) para o número inteiro anterior, assegurando-se, no
mínimo, uma vaga para cada grupo de candidatos a que se refere o
art. 1° desta lei.

§ 20 - Em caso de empate entre os concorrentes à última vaga
reservada para qualquer dos grupos de candidatos previstos nos
incisos do art. 1° desta lei, será dada preferência ao candidato mais
carente.

Art. 50 - Para fazer jus a vaga reservada nos termos desta lei, o
candidato deverá:

- atender os requisitos legais para admissão nos cursos de
graduação e nos cursos técnicos de nível médio oferecidos pela
instituição pública estadual de ensino superior;

II - submeter-se a processo seletivo em igualdade de condições com
os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas e à
pontuação mínima exigida para a aprovação, observadas, no caso de
candidato podador de deficiência, as disposições da Lei n.° 14.367, de
19 de julho de 2002;

III - declarar expressamente a sua condição e a categoria em que
concorre, vedada a inscrição em mais de uma categoria.

§ 1° - O candidato que não comprovar o atendimento dos requisitos
previstos nesta lei poderá:

- optar pela desistência do concurso vestibular, caso em que lhe
será ressarcido o valor pago como taxa de inscrição, se houver, no
prazo de cinco dias úteis contados da data do protocolo do pedido;

II - concorrer em igualdade de condições com os candidatos que não
se inscreveram em qualquer das categorias previstas nesta lei.

§ 2° - No caso de candidato portador de deficiência, a instituição de
ensino avaliará, previamente à realização do processo seletivo, a
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compatibilidade do curso pretendido com as especificidades da
deficiência apresentada pelo candidato.

Art. 60 - Para o preenchimento das vagas reservadas nos termos
desta lei, será adotada lista de classificação autônoma.

§ 1° - Os candidatos beneficiados pela reserva de vagas de que
trata esta lei não selecionados no número de vagas reservadas serão
agregados à lista de classificação geral, em igualdade de condições.

§ 2 0 - Em caso de não haver candidatos aprovados em quantidade
suficiente para preencher as vagas reservadas nos termos desta lei,
as vagas remanescentes serão acrescidas ao restante das vagas
existentes.

Art. 70 - A instituição de ensino que receber aluno portador de
deficiência cumprirá os requisitos de acessibilidade previstos na
legislação, federal e estadual, em vigor e tomará providências para
adequar os serviços didático-pedagógicos e administrativos às
necessidades do aluno.

Parágrafo único - Caberá à instituição de que trata o "caput" deste
artigo promover a capacitação de recursos humanos e realizar as
adaptações necessárias em sua infra-estrutura, de modo a possibilitar
a plena integração do aluno portador de deficiência à vida acadêmica.

Art. 80 - A instituição de ensino implantará, quando necessário,
mecanismos para melhorar o desempenho acadêmico dos estudantes
carentes beneficiados pela reserva de vagas instituída por esta lei,
conforme critérios objetivos de avaliação, de forma a garantir o
aumento progressivo do percentual de diplomação relativamente ao
número de matrículas.

Art. 90 - Será constituída, nos termos definidos em decreto,
comissão com a finalidade de acompanhar e avaliar o sistema de
reserva de vagas instituído por esta lei.

Parágrafo único - A comissão a que se refere o 'caput" será
composta de forma paritária por representantes dos grupos
beneficiados pela reserva de vagas de que trata esta lei e
representantes do Poder Executivo e das universidades públicas
estaduais.

Art. 10- A Lei Orçamentária Anual conterá dotação específica para o
atendimento do disposto no art. 8 0 desta lei.

Art. 11 - 0 Poder Executivo procederá à revisão do sistema de
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reserva de vagas instituído por esta lei, no prazo de dez anos
contados da data de sua publicação.

Art. 12- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Cecília

Ferramenta.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 292/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 292/2003, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro,

que autoriza a reversão do imóvel que menciona ao Município de
Nova União e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 turno, na
forma do vencido no l o 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° 292/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Nova União 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

Nova União o imóvel constituído de terreno com área de 621m2
(seiscentos e vinte e um metros quadrados), situado nesse Município,
registrado sob o n° 11.512, a fis. 234 e 235 do livro 3-L, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Caeté.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento de unidades administrativas municipais.

Art. 2 0 - 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, 7 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Laudelino Augusto -
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Dimas Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 501/2003

Comissão de Redação
- O Projeto de Lei n° 501/2003, de autoria do Deputado Wanderley
Ávila, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Guiricema o imóvel que especifica, 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 § 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° 501/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guiricema 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

Guiricema o imóvel constituído de terreno urbano com área de
11.750,50M2 (onze mil setecentos e cinqüenta vírgula cinqüenta
metros quadrados), situado naquele Município, registrado sob o n°
27.215, a fls. 126 do livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Visconde do Rio Branco.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se à construção de casas populares para atender a famílias
de baixa renda.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da data de 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, 7 de julho de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Laudelino

Augusto - Djalma Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 750/2003

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei n° 750/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau,
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que dá a denominação de Estrada Aderbal Teixeira Amorim -
Bandico ao trecho da rodovia MG-170 que liga Arcos a Pains, 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° 750/2003
Dá denominação ao trecho da rodovia MG-170 que liga os

Municípios de Arcos e Pains.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominado Estrada Aderbal Teixeira Amorim -

Bandico o trecho da rodovia MG-170 que liga os Municípios de Arcos
e Pains.

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 - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 751/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 751/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau,

que dá a denominação de Dr. Cláudio Moreira de Almeida à estrada
estadual que liga o trevo da MG-427 ao Município de Agua Comprida,
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° 751/2003
Dá denominação à estrada estadual que liga o trevo da MG-427 ao

Município de Agua Comprida.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominada Dr. Cláudio Moreira de Almeida a estrada

estadual que liga o trevo da MG-427 ao Município de Agua Comprida.
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Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.396/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.396/2004, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade do
Estado de Minas Gerais - UEMG - o imóvel que especifica, foi
aprovado nos turnos regimentais, com a Emenda n° 1 de 2 0 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.

A Comissão de Redação, na obrigação de adaptar ao texto do
projeto a norma da Emenda n° 1, aprovada em Plenário, realizou duas
operações: inseriu na ementa do projeto referência ao objeto da
emenda (art. 50 do projeto), que não tem relação com o conteúdo
original do projeto, e substituiu o comando modificativo do artigo
(incidente sobre o art. 14 da Lei n° 15.019, de 2004), por comando
novo, já que a autorização legislativa é ato concreto, inscrito no
momento de promulgação da lei.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.396/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade do Estado de

Minas Gerais - UEMG - o imóvel que especifica e a transferir à
Fundação Rural Mineira - RURALMINAS - a área que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Universidade do

Estado de Minas Gerais - UEMG - o imóvel de propriedade do Estado,
constituído por área de 60ha (sessenta hectares), situado no lugar
denominado Rio Verde, no Município de Caldas, registrado sob o n°
R-1-6.251, a fls. 20 do livro 2-AH, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Caldas.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata o art. 1° destina-se à implantação de

rÂl



677
campus universitário.

Art. 30 - A UEMG poderá alienar o imóvel de que trata esta lei, desde
que o produto da alienação seja aplicado no desenvolvimento do
ensino superior.

Art. 4° - O imóvel de que trata o art. 1° desta 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. 2 0 ou no art. 3 0 desta lei.

Art. 5 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir à Fundação
Rural Mineira - RURALMINAS - área de aproximadamente 30.000ha
(trinta mil hectares), integrante do Projeto Jaíba II, protocolada sob o
n° 18.844, a f Is. 204 do Livro 1-A, registrada sob o n° 6.748, a fls. 155
do livro 2-Y, R-01 e Averbação n° 02, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Manga.

§ 1° - Os recursos financeiros oriundos da alienação ou do
arrendamento da área de que trata este artigo serão depositados em
conta remunerada específica, em nome da RURALMINAS - Projeto
Jaíba, e serão investidos na área de atuação do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE -,
sendo até 50% (cinqüenta por cento) no perímetro de irrigação do
Projeto Jaíba, em dotações previstas nos planos plurianuais de ação
governamental e nas leis orçamentárias anuais para o Projeto Jaíba.

§ 20 - Para a elaboração da programação orçamentário-financeira
dos recursos de que trata este artigo, a RURALMINAS submeterá à
aprovação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão plano
de ação, acompanhado do respectivo cronograma físico-financeiro, o
qual conterá, no mínimo, a previsão de arrecadação anual e de
arrecadação total, devendo-se especificar o percentual de recursos a
serem investidos no Programa Jaíba, que poderá variar anualmente,
observado, quando da apuração final da receita, o percentual mínimo
de que trata o § 1° deste artigo.

§ 3° - Ficam transferidos para o Tesouro Estadual os saldos
financeiros escriturais da RURALMINAS oriundos dos repasses do
Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB -, extinto pela Lei n°
13.848, de 19 de abril de 2001.

Art. 60 - Fica revogado o art. 14 da Lei n° 15.019, de 15 de janeiro de
2004.
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Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Cecília

Ferramenta.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.471/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.471/2004, de autoria do Deputado Doutor
Ronaldo, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
de Cultura Popular e de Proteção ao Meio Ambiente, com sede no
Município de Coração de Jesus, 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° 1.471/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Cultura

Popular e de Proteção ao Meio Ambiente, com sede no Município de
Coração de Jesus.

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

Comunitária de Cultura Popular e de Proteção ao Meio Ambiente, com
sede no Município de Coração de Jesus.

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 OUvia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.474/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.474/2004, de autoria do Deputado Miguel
Martini, que declara de utilidade pública as Obras Sociais Nossa
Senhora do Morro, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
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aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l°do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.474/2004
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais Nossa

Senhora do Morro, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras

Sociais Nossa Senhora do Morro, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.475/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.475/2004, de autoria do Deputado Miguel
Martini, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Paz no Lar - ACPL -, com sede no Município de Santa Maria do
Salto, 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° 1.475/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Paz no

Lar - ACPL -, com sede no Município de Santa Maria do Salto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Paz no Lar - ACPL -, com sede no Município de
Santa Maria do Salto.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°— 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°

1.478/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.478/2004, de autoria do Deputado Padre João,
que declara de utilidade pública a Fundação Centro da Criança e do
Adolescente do Serro - CRIASER -, com sede no Município de Serro,
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° 1.478/2004
Declara de utilidade pública a Fundação Centro da Criança e do

Adolescente do Serro - CRIASER -, com sede no Município de Serro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Centro da

Criança e do Adolescente do Serro - CRIASER -, com sede no
Município de Serro.

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 OUvia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.483/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.483/2004, de autoria do Deputado Antônio
Andrade, que declara de utilidade pública a Associação dos
Produtores Rurais da Cachoeira da Ilha, com sede no Município de
Arinos, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

rs



681
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° 1.483/2004
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da

Cachoeira da Ilha, com sede no Município de Arinos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Produtores Rurais da Cachoeira da Ilha, com sede no Município de
Arinos.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°— 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°

1.499/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.499/2004, de autoria do Deputado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública a Associação Solidária Casa
de Nazaré - ASCAN -, com sede no Município de São Joaquim de
Bicas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.499/2004
Declara de utilidade pública a Associação Solidária Casa de Nazaré

- ASCAN -, com sede no Município de São Joaquim de Bicas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Solidária

Casa de Nazaré - ASCAN -, com sede no Município de São Joaquim
de Bicas.

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, 24 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.500/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.500/2004, de autoria do Deputado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Mimoso - ACMCJ -, com sede no Município de Corinto, foi aprovado
em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l°do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.500/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Mimoso,

com sede no Município de Corinto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1 O - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Mimoso, com sede no Município de Corinto.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°— 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°

1.502/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.502/2004, de autoria do Deputado Doutor
Ronaldo, que declara de utilidade pública a Associação Casa Mãe
Rainha, com sede no Município de Sete Lagoas, 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
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final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.502/2004
Declara de utilidade pública a Associação Casa Mãe Rainha, com

sede no Município de Sete Lagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Casa Mãe

Rainha, com sede no Município de Sete Lagoas.
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 - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.505/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.505/2004, de autoria do Deputado Leonardo
Moreira, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário para
Desenvolvimento do Município de Carmo da Cachoeira - CDMC -,
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° 1.50512004
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário para

Desenvolvimento do Município de Carmo da Cachoeira - CDMC -,
com sede no Município de Carmo da Cachoeira.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário

para Desenvolvimento do Município de Carmo da Cachoeira - CDMC
-, com sede no Município de Carmo da Cachoeira.

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
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Augusto.	 -

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.521/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.521/2004, de autoria do Deputado António

Júlio, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores de Ascensão, com sede no Município de Pará de Minas, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° 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° 1.521/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores de Ascensão, com sede no Município de Pará de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores de Ascensão, com sede no Município de
Pará de Minas.

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°

1.522/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.522/2004, de autoria do Deputado Antônio
Júlio, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores de Santa Edwirges, com sede no Município de Pará de
Minas, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 1.522/2004

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa
Edwirges, com sede no Município de Pará de Minas.

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

Comunitária de Santa Edwirges, com sede no Município de Pará de
Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°— 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°

1.524/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.52412004, de autoria do Deputado Carlos
Pimenta, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Pequenos Produtores Rurais de Bom Jardim e Jatobá -
ACPPRBJJ -, com sede no Município de Ibiracatu, 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° 1.524/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Pequenos Produtores Rurais de Bom Jardim e Jatobá - ACPPRBJJ -,
com sede no Município de Ibiracatu.

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

Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Bom Jardim e
Jatobá - ACPPRBJJ -, com sede no Município de Ibiracatu.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor
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Ronaldo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.52512004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.525/2004, de autoria do Deputado Carlos

Pimenta, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Pequenos Produtores Rurais de Tábua e Vaquejada, com sede no
Município de Ibiracatu, 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° 1.525/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Pequenos Produtores Rurais de Tábua e Vaquejada, com sede no
Município de Ibiracatu.

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

Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Tábua e Vaquejada,
com sede no Município de Ibiracatu.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.526/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1 .526/2004, de autoria do Deputado Carlos
Pimenta, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Pequenos Produtores Rurais de São Felipe, com sede no
Município de Ibiracatu, 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
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final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.526/2004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Pequenos Produtores Rurais de São Felipe, com sede no Município
de Ibiracatu.

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

Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de São Felipe, com
sede no Município de Ibiracatu.

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.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.527/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.527/2004, de autoria do Deputado Carlos
Pimenta, que declara de utilidade pública a Associação dos Jovens
Estudantes Rurais de Córrego Grande - AJERGE -, com sede no
Município de Ibiracatu, foi aprovado em turno único, com a Emenda n°
1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.527/2004
Declara de utilidade pública a Associação dos Jovens Estudantes

Rurais de Córrego Grande, com sede no Município de Ibiracatu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Jovens Estudantes Rurais de Córrego Grande, com sede no Município
de Ibiracatu.

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.
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Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.534/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.534/2004, de autoria do Deputado Roberto
Carvalho, que declara de utilidade pública a associação Morada Nova
- Casa da Criança, com sede em Belo Horizonte, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.53412004
Declara de utilidade pública a entidade Morada Nova - Casa da

Criança, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Morada Nova

- Casa da Criança, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.539/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.53912004, de autoria do Deputado Elmiro
Nascimento, que declara de utilidade pública a Associação dos
Produtores Rurais de Agua Limpa, com sede no Município de
Presidente Olegário, 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.
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PROJETO DE LEI N° 1.539/2004

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de
Agua Limpa, com sede no Município de Presidente Olegário.

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

Produtores Rurais de Agua Limpa, com sede no Município de
Presidente Olegário.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.540/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.540/2004, de autoria do Deputado Elmiro
Nascimento, que declara de utilidade pública a Associação Produtores
Trabalhadores Rurais Comunidade Charco, com sede no Município de
Presidente Olegário, 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° 1.540/2004
Declara de utilidade pública a Associação Produtores Trabalhadores

Rurais Comunidade Charco, com sede no Município de Presidente
Olegário.

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

Produtores Trabalhadores Rurais Comunidade Charco, com sede no
Município de Presidente Olegário.

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.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.542/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.542/2004, de autoria do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública o Conselho
Comunitário de Desenvolvimento Rural de Terra Branca -
CODERTEB -t com sede no Município de Uberlândia, foi aprovado
em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l°do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.542/2004
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de

Desenvolvimento Rural de Terra Branca - CODERTEB -, com sede
no Município de Uberlândia.

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

de Desenvolvimento Rural de Terra Branca - CODERTEB -, com
sede no Município de Uberlândia.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.549/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.549/2004, de autoria do Deputado André•
Quintão, que declara de utilidade pública a Associação Grupo Espírita
O Consolador, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado
em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.

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

Consolador, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Grupo

Espírita O Consolador, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.563/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.563/2004, de autoria do Deputado Zé Maia,
que declara de utilidade pública a Agência de Desenvolvimento
Sustentável do Brasil Central - ADEBRAC -, com sede no Município
de Frutal, 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° 1.563/2004
Declara de utilidade pública a entidade Agência de Desenvolvimento

Sustentável do Brasil Central - ADEBRAC -, com sede no Município
de Frutal.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Agência de

Desenvolvimento Sustentável do Brasil Central - ADEBRAC -, com
sede no Município de Frutal.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.

rÂ



692
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.565/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.565/2004, de autoria do Deputado Chico
Simões, que declara de utilidade pública o Movimento da Terceira
Idade Grupo Renascer Apoio ao Idoso, com sede no Município de
Coronel Fabriciano, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l°do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.565/2004
Declara de utilidade pública a entidade Movimento da Terceira

Idade, Grupo Renascer de Apoio ao Idoso - Grupo Renascer, com
sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Movimento

da Terceira Idade, Grupo Renascer de Apoio ao Idoso - Grupo
Renascer, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.568/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.568/2004, de autoria do Deputado George
Hilton, que declara de utilidade pública o Asilo Sagrado Coração de
Jesus, com sede no Município de Cordisburgo, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 do art. 268 do Regimento Interno.
• Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 1.568/2004

Declara de utilidade pública o Asilo Sagrado Coração de Jesus, com
sede no Município de Cordisburgo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Asilo Sagrado

Coração de Jesus, com sede no Município de Cordisburgo.
Art. 20— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.56912004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.569/2004, de autoria do Deputado Leonardo
Moreira, que declara de utilidade pública a Associação Caboclo
Teixeira de Assistência à Criança e aos Adolescentes, com sede no
Município de Descoberto, foi aprovado em turno único, com a Emenda
n°1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.569/2004
Declara de utilidade pública a Associação Caboclo Teixeira de

Assistência à Criança e ao Adolescente, com sede no Município de
Descoberto.

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

Teixeira de Assistência à Criança e ao Adolescente, com sede no
Município de Descoberto.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.709/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.709/2004, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar de
R$7.370.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais, em
favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 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° 1.709/2004
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do

Estado de Minas Gerais em favor do Tribunal de Justiça do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

suplementar a dotações orçamentárias do Tribunal de Justiça do
Estado, no valor de R$7.370.000,00 (sete milhões, trezentos e setenta
mil reais), para:

- obras em comarcas do Estado, a serem financiadas com:
a) a anulação de dotação orçamentária proveniente da Taxa de

Fiscalização Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado, orçada para
aquisição de equipamentos e material permanente, no valor de
R$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais);

b) a alienação de ações da Telemar Norte Leste, no valor de
R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais);

II - treinamento de magistrados, a ser financiado com recursos
provenientes do Convênio n° 142/03, firmado entre o Tribunal de
Justiça do Estado e o Banco do Brasil S/A, no valor de R$520.000,00
(quinhentos e vinte mil reais);

III - aquisição de salas do Edifício Mirafiori para a ampliação da rede
física do Tribunal de Justiça do Estado, a ser financiada com recursos
provenientes do Convênio n° 142/03, firmado entre o Tribunal de

• Justiça do Estado e o Banco do Brasil S/A, no valor de
R$2.650.000,00 (dois milhões, seiscentos e cinqüenta mil reais).
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Cecília Ferramenta, relatora - Vanessa

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.710/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.710/2004, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar de
R$4.127.576,00 ao Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais, em
favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do Fundo
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, 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° 1.710/2004
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do

Estado de Minas Gerais em favor do Ministério Público do Estado e do
Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

suplementar a dotações orçamentárias do Ministério Público do
Estado e do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, no
valor de R$4.127.576,00 (quatro milhões, cento e vinte e sete mil,
quinhentos e setenta e seis reais), para:

- construção de sedes próprias para as Coordenadorias nos
Municípios de Montes Claros, Teófilo Otôni e Governador Valadares, a
ser financiada com recursos provenientes do Convênio n° 076/2003,
firmado entre o Ministério Público do Estado e a Secretaria Especial
de Direitos Humanos da Presidência da República, no valor de
R$550.000,00 (quinhentos e cinqüenta mil reais);

II - aquisição de equipamentos e mobiliário para as Promotorias de
Justiça da Defesa dos Direitos da Infância e Juventude localizadas
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nas macrorregiões do Jequitinhonha/Mucuri, Norte e Rio Doce, a
ser financiada com recursos provenientes do Convênio n° 076/2003,
firmado entre o Ministério Público do Estado e a Secretaria Especial
de Direitos Humanos da Presidência da República, no valor de
R$667.004,00 (seiscentos e sessenta e sete mil e quatro reais);

III - aquisição de equipamentos de informática e mobiliário para as
Coordenadorias da Bacia do Rio São Francisco, a ser financiada com
recursos provenientes do Convênio SECEX'MMA n° 2001 CC0083 e
seu Termo Aditivo n° 003, firmado entre o Ministério do Meio
Ambiente, com interveniência do Ministério da Integração Nacional e
da Secretaria de Infra-Estrutura Hídrica, e o Ministério Público do
Estado, no valor de R$533.716,00 (quinhentos e trinta e três mil,
setecentos e dezesseis reais);

IV - treinamento de Promotores de Justiça, a serfinanciado com
recursos provenientes do Convênio SECEXIMMA n° 2001 CC0083 e
seu Termo Aditivo n° 003, firmado entre o Ministério do Meio
Ambiente, com interveniência do Ministério da Integração Nacional e
da Secretaria de Infra-Estrutura Hídrica, e o Ministério Público do
Estado, no valor de R$382.354,00 (trezentos e oitenta e dois mil,
trezentos e cinqüenta e quatro reais);

V - aquisição de material de consumo para o Fundo Estadual de
Proteção e Defesa do Consumidor, a ser financiada com recursos de
multas aplicadas pelo Programa Estadual de Proteção ao Consumidor
- PROCON-MO -, no valor de R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil
reais);

VI - aquisição de equipamentos e material permanente, a ser
financiada com recursos de multas aplicadas pelo Programa Estadual
de Proteção ao Consumidor - PROCON-MO -, no valor de
R$844.502,00 (oitocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e dois
reais);

VII - aquisição de equipamentos e material permanente para
implementar projeto de segurança nas instalações da Procuradoria-
Geral de Justiça do Estado, a ser financiada com recursos de
anulação de dotação orçamentária de outras despesas correntes do
Ministério Público do Estado, no valor de R$-1.000.000,00 (um milhão
de reais).

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Cecilia Ferramenta, relatora - Vanessa

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.711/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.71112004, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza a abertura de crédito especial de
R$31.000.000,00 para atender despesas com inversão financeira do
Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG, 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° 1.711/2004
Autoriza a abertura de crédito especial para atender a despesas com

inversão financeira do Fundo de Previdência do Estado de Minas
Gerais - FUNPEMG.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial,

até o limite de R$31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais), para
atender a despesas com inversão financeira do Fundo de Previdência
do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG, instituído pela Lei
Complementar n° 64, de 25 de março de 2002.

Art. 20 - Para o cumprimento do disposto no art. 1°, serão utilizados
recursos do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais -
FUNPEMG - provenientes das contribuições patronal e dos servidores
e da compensação previdenciária com o regime de previdência dos
servidores do Estado.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Cecilia Ferramenta, relatora - Vanessa

Lucas.
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PARECER SOBRE AS EMENDAS N°S 7 E 8, APRESENTADAS,

EM 1° TURNO, AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°1.801/2004
Relatório

O projeto de resolução em epígrafe autoriza o Estado de Minas
Gerais, por intermédio da Assembléia Legislativa, a celebrar transação
judicial e acordo extrajudicial para a quitação dos débitos oriundos da
conversão de vencimentos, proventos e complementação de pensão
em Unidade Real de Valor- URV.

Publicada em 7/7/2004, a matéria recebeu parecer favorável da
Mesa da Assembléia Legislativa, que opinou por sua aprovação com
as emendas nos 1 a 6, que apresentou.

Durante a discussão em Plenário, foram apresentadas as Emendas
n

o
s 7 e 8, sobre as quais, nos termos regimentais, emitimos este

parecer.
Fundamentação

A Emenda n° 7, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, pretende
assegurar o pagamento integral do valor apurado a título de diferença
pela conversão da URV ao servidor ocupante de cargo de livre
nomeação que tenha sido exonerado e que não venha a ocupar novo
cargo da mesma natureza no serviço público estadual, no prazo de
noventa dias.

Em que pese à meritória intenção do autor, consideramos que a
proposta não deve prosperar, por introduzir um tratamento
diferenciado entre servidores de segmentos diversos da Casa, os
quais são titulares de um direito de natureza idêntica, não importando
sua situação funcional. O direito à reposição das diferenças salariais
não decorre da situação funcional do servidor, e sim de um equívoco
quando do cálculo das remunerações no ano de 1994. Por esse
motivo, o projeto original contempla, de forma idêntica, tanto os
servidores em exercício quanto os inativos ou mesmo os sucessores
legais daqueles indivíduos que já faleceram, mas que recebiam
remuneração ou proventos no período considerado.

A Emenda n° 8, do Deputado José Henrique, determina que, caso a
inflação medida pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas atinja um
•percentual acima de 10% em um período anual, esse índice será
utilizado para a correção dos valores devidos. Trata-se, portanto, de
uma modalidade gatilho, bastante comum em tempos de alta



699
acentuada de preços.

Quanto a essa emenda, consideramos que a fixação de
mecanismos automáticos de indexação não é condizente com a atual
conjuntura econômica do País e que, caso necessário, medidas
corretivas poderão ser adotadas administrativamente, no futuro.

Para aprimorar a proposição, apresentamos, ao final deste parecer,
duas novas emendas.

A Emenda n° 9 determina que os valores das parcelas a serem
pagas aos beneficiários seja o mesmo. Essa medida é apresentada
em nome do princípio constitucional da igualdade de tratamento entre
as pessoas, pois é idêntico o fundamento que deu origem ao direito,
sem diferenciação quanto aos beneficiários, como já ressaltamos
anteriormente.

A Emenda n° 10 prevê a correção dos valores devidos a serem
pagos nos exercícios de 2004 e 2005.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas n

o
s 7 e 8,

apresentadas, em 10 turno, ao Projeto de Resolução n° 1.80112004, e
pela aprovação das Emendas n os 9 e 10, que apresentamos.

EMENDA N° 9
Dê-se ao art. 50 a seguinte redação:
"Art. 50 - O valor das parcelas mensais de que trata o art. 30 desta

resolução será o mesmo para todos os interessados que celebrarem a
transação ou o acordo de que trata esta resolução, salvo o pagamento
de saldo devedor de valor inferior ao da parcela mensal fixada,
devendo-se observar o pagamento do débito total no número máximo
de cento e quarenta e quatro parcelas mensais e o disposto no art. 40
desta resolução.".

EMENDA N° 10
Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - o débito apurado na forma do art. 20 desta resolução será

pago em até cento e quarenta e quatro parcelas mensais
consecutivas, sem juros de mora e correção monetária, ressalvado o
disposto no parágrafo único deste artigo, de valor variável de acordo
com a disponibilidade financeira e orçamentária da Assembléia
Legislativa, observado o disposto nos arts. 4 0 e 50 desta resolução.

Parágrafo único. Nos exercícios financeiros de 2004 e 2005, o valor
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apurado na forma do art. 2 0 será corrigido em 0,25% (zero vírgula
vinte e cinco por cento) ao mês."

Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia Legislativa, 7 de julho de
2004.

Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise
- Adelmo Carneiro Leão - Diizon Meio - Luiz Fernando Faria - George
Hilton.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 7/7/2004, a seguinte
comunicação:

Da Comissão de Educação, dando ciência da aprovação, na isa
Reunião Ordinária da 2 Sessão Legislativa Ordinária da isa
Legislatura, dos Projetos de Lei nos 1.555/2004, do Deputado Zé
Maia; 1.641/2004, do Deputado Alencar da Silveira Jr.; 1.715/2004, do
Deputado Adalclever Lopes; e 1.754/2004, do Governador do Estado;
e dos Requerimentos nos 3.085/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva; 3.087/2004, do Deputado Dimas Fabiano; e 3.088/2004, do
Deputado Doutor Ronaldo (- Ciente. Publique-se.).
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 2004

ATAS

ATA DA 53 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 28 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 7/7/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 18 Fase

(Expediente): Ata - 28 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n

o
s 1.810 a 1.814/2004 - Requerimentos

n
o
s 3.108 a 3.117/2004 -Requerimentos da Deputada Jô Moraes e

dos Deputados Durval Angelo, Wanderley Ávila e Paulo Piau -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Paulo Piau, Elmiro
Nascimento e Sebastião Navarro Vieira e das Comissões de
Administração Pública, do Trabalho e de Educação - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Biel Rocha, Doutor Viana, Alberto
Bejani, da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Rogério
Correia e Dalmo Ribeiro Silva - 28 Parte (Ordem do Dia): 18 Fase:
Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Durval Angelo;
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n°5 1.396, 1.709, 1.710 e
1.711/2004 e 272, 292, 501 e 1.335/2003; aprovação - Votação de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Wanderley Avila e
Paulo Piau e da Deputada Jô Moraes; aprovação - 2 8 Fase: Questão
de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalciever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -

rÀ
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Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite -
José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria
Olívia - Maria Tereza Lara - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia
- Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira
- Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 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.

P Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Biel Rocha, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI N°1.810/2004
Altera a Lei n° 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe

sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA
- e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 30 da Lei n° 14.937, de 23 de dezembro de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"At-t. 30 - E isenta do IPVA a propriedade de:
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XVIII - Veículo não adaptado, de propriedade de representante

legal de deficiente e usado para transporte deste, nos casos de
incapacidade física ou mental ou por não ter atingido a idade mínima
para habilitação, excluído o acessório opcional que não seja
equipamento original do veículo.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 2004.
Arlen Santiago
Justificação: Entre os deficientes físicos e mentais, há os que são

privados de terem uma vida totalmente independente, necessitando
de ajuda e dos cuidados de outras pessoas, sendo que, na maioria
das vezes, por força da lei ou decisão judicial, os seus próprios pais
tornam-se os responsáveis legais.

Isto posto, a isenção deve ser estendida aos deficientes que, dada a
particularidade de sua deficiência, jamais poderão ser proprietários de
veículos. O mesmo ocorre quando o portador de necessidades
especiais é criança ou adolescente e os encargos recaem sobre seu
representante legal. Na atualidade, a lei beneficia apenas aqueles cuja
deficiência permite que seja proprietário de veículo, necessitando-se
prementemente que os representantes legais também façam jus à
isenção do imposto, que irá beneficiar exclusivamente os deficientes.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Biel Rocha. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.661/2004, nos
termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.81112004
Declara de utilidade pública o Conselho Central Santo Antônio de

Juiz de Fora da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Juiz de Fora.

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

Santo Antônio de Juiz de Fora da Sociedade de São Vicente de Paulo,
com sede no Município de Juiz de Fora.

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

rÀ
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Justificação: O objetivo deste projeto de lei é que seja declarada

de utilidade pública a associação supracitada, entidade civil, sem fins
lucrativos, que tem por finalidade a realização de trabalho de natureza
beneficente, filantrópica, caritativa, cultural, promocional e de
assitência social, bem como a coordenação, a promoção e a
execução de todas as atividades vicentinas na área de atuação que
lhe atribui o Conselho Metropolitano de Juiz de Fora da Sociedade
São Vicente de Paulo, entre outras.

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

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

PROJETO DE LEI N°1.812/2004
Declara de utilidade pública o Conselho Metropolitano de Juiz de

Fora da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município
de Juiz de Fora.

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

Metropolitano de Juiz de Fora da Sociedade de São Vicente de Paulo,
com sede no Município de Juiz de Fora.

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 que seja declarada de

utilidade pública a associação supracitada, entidade civil, sem fins
lucrativos. O Conselho Metropolitano de Juiz de Fora tem por
finalidade a realização de trabalho de natureza beneficente,
filantrópica, caritativa, cultural, promocional e de assistência social,
bem como a coordenação, a promoção e a execução de todas as
atividades vicentinas na área de atuação que lhe atribui o Conselho
Nacional do Brasil, entre outras.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,

rÀ



705
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.813/2004
Declara de Utilidade Pública a Associação Comunitária dos Bairros

Cohab e Nossa Senhora Aparecida, com sede no Município de
Monsenhor Paulo.

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

Comunitária dos Bairros Cohab e Nossa Senhora Aparecida, com
sede no Município de Monsenhor Paulo.

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.
Dimas Fabiano
Justificação: A Associação Comunitária dos Bairros Cohab e Nossa

Senhora Aparecida é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em
21/12/2001, de acordo com o art. 1° do seu estatuto. Tem por
finalidade principal promover o bem-estar da comunidade, por meio de
ações sociais, práticas filantrópicas que visam à proteção da saúde e
ao incentivo ao esporte, à educação e à cultura. A referida associação
assiste às pessoas carentes, bem como a suas famílias, à
maternidade, à infância e à vellhice, combatendo a fome e a pobreza.
No desenvolvimento de suas atividades, não faz qualquer
discriminação de raça, cor, sexo ou religião. Por esses motivos é que
contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°1.814/2004
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
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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.
Aécio Neves, Governador do Estado.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c O ad. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 3.108/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja

formulada manifestação de congratulações com a Universidade
Federal de Viçosa pelo transcurso do 78° aniversário de sua fundação.

N° 3.109/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso aos professores mineiros pela
comemoração do Dia do Professor. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)

N° 3.110/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de congratulações com a Associação Médica
de Minas Gerais e o Conselho Regional de Medicina pela
comemoração do Dia do Médico. (- A Comissão de Saúde.)

N° 3.11112004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Trabalhadores,
nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de Curvelo pela comemoração
do 560 aniversário de sua fundação. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 3.112/2004, do Deputado Laudelino Augusto e da Deputada Ana
Maria Resende, solicitando seja formulado apelo à Secretaria de
Agricultura com vistas à formação de frente de trabalho, em conjunto
com o Ministério da Agricultura, para a prevenção contra a expansão
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da sigatoka negra nas plantações de banana do Estado.

N° 3.113/2004, da Comissão Especial da Fruticultura, solicitando
seja formulado apelo ao Ministro da Agricultura com vistas a que
sejam tomadas providências para formação de uma frente de trabalho,
em conjunto com a Secretaria de Agricultura, para prevenção da
praga sigatoka negra nas plantações de banana do Estado. (-
Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

N° 3.114/2004, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que o
DER-MG assuma o controle e a manutenção das estradas que ligam a
cidade de São José da Safira à BR-541 e o Distrito de São Sebastião
do Bugre, no Município de Coroaci, à BR-451. (- A Comissão de
Transporte.)

N°3.115/2004, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja
solicitando ao Comandante da 9 Cia. Independente da Polícia Militar
o envio a esta Comissão de cópia da sindicância realizada em razão
da denúncia de tortura que teria sido cometida por policiais militares
contra o Sr. Everson Eugênio de Meio nas dependências da cadeia
pública de Tupaciguara. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 3.116/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça do Estado com vistas
à inclusão do Sr. Everson Eugênio de Meio no Programa de Proteção
às Vitimas e Testemunhas - PROVITA.

N° 3.117/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante do Batalhão da Polícia Militar em
Uberlândia com vistas a que seja realizada nova sindicância para
apurar a denúncia de prática de tortura contra o Sr. Everson Eugênio
de Meio.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada Jõ
Moraes e dos Deputados Durval Ângelo, Wanderley Ávila e Paulo
Piau.

Comunicações
Do Deputado Paulo Piau, dando ciência da constituição da Frente

Parlamentar Universidade para Todos do Estado de Minas Gerais. (- A
Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Elmiro Nascimento e Sebastião Navarro Vieira e das Comissões de
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Administração Pública, do Trabalho e de Educação.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Biel Rocha.
O Deputado Biel Rocha - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, ocupo hoje esta tribuna para fazer mais do que um
registro protocolar. Quero, com convicção e emoção, somar-me a
todos aqueles que estão celebrando os nove anos de funcionamento
da siderúrgica Belgo em Juiz de Fora, meu município. Exatamente em
jO de julho de 2004, comemorou-se o nono aniversário do início da
reestruturação dessa unidade, após um breve período de
arrendamento. Hoje a unidade local é 100% Belgo.

Ao registrar essa efeméride, não poderia deixar de destacar o papel
desempenhado nesse período pelo Dr. Cláudio Horta Mendes.
Discreto, ético e incansável, ele é o responsável maior pelo sucesso
dessa empreitada.

Essa figura oriunda da pequena cidade de Nova Era - terra do nosso
grande amigo Padre João e de Tilden Santiago, ex-Deputado Federal,
ex-Secretário Estadual de Meio Ambiente e atual Embaixador do
Brasil em Cuba - já se incorporou à vida de Juiz de Fora, tornando-se,
em curtíssimo espaço de tempo, um de seus maiores realizadores e
benfeitores.

Como Deputado Estadual, com votação expressiva no meu
município, não poderia jamais me omitir neste instante. Como
representante do PT, tenho o grande dever e uma alegria maior ainda
em reconhecer os benefícios que a Belgo, por meio dos propósitos e
ações de seus gestores, trouxe para Juiz de Fora, com as inovações
nas relações entre capital e trabalho e no trato com a comunidade
vizinha, com a nossa cidade e com a nossa região.

Sou de um partido que se formou nas portas das fábricas - todos
sabem disso -, denunciando as condições de trabalho, o aviltamento
dos salários e a exploração da mão-de-obra. Vi esse partido nascer,
crescer e chegar à Presidência da República, tendo à frente o
metalúrgico que, no final dos anos 70, desafiava a ditadura militar e
arrombava a estreita porta da abertura propugnada de forma lenta,
segura e gradual pelos ex-Presidentes Geisel e Figueiredo.

Em 1976, militava no movimento estudantil e trabalhava com teatro



709
popular de resistência, como discípulo de Augusto Boal, de Zé
Celso e de Amir Haddad, quando o Gen. Geisel desfilou pela Av. Rio
Branco, em Juiz de Fora, para anunciar a liberação de recursos para a
construção da Siderúrgica Mendes Júnior na cidade. Era um sonho de
todos do município, que se implantava como moeda eleitoral para
viabilizar a vitória da ARENA, partido do Governo - o que acabou
acontecendo -, no pleito municipal em uma cidade notoriamente
oposicionista, mas muito carente de emprego e de renda.

Os anos passaram-se, a siderúrgica implantou-se, mas diversos
fatores, que não me cabe enumerar e discutir neste pequeno espaço
de tempo, quase acabaram transformando o sonho dos juiz-foranos
em pesadelo. A virada começou exatamente no momento em que o
grupo Belgo arrendou o empreendimento, modernizou-o e
estabeleceu novas relações com os trabalhadores, que vinham, até
então, junto à Mendes Júnior, sofrendo situações que levaram ao
desespero não apenas os trabalhadores e seus familiares, como
também toda Juiz de Fora.

Hoje, corajosamente, afirmo que o fato de ter me tornado
parlamentar não me impede de retomar, se a conjuntura assim exigir,
os métodos do passado, apoiar e participar de manifestações em
portas de fábrica, defendendo os interesses dos trabalhadores.

Entretanto, com a mesma coragem de sempre, ouso afirmar que,
agora, a maior manifestação que se pode fazer em frente à Belgo é
exigir a abertura de seus portões, para que todos possam visitá-la e
conhecer um novo modelo de empreendimento empresarial.

Elevo ainda mais minha ousadia e afirmo que até o Presidente Lula,
nosso velho companheiro de partido e de caravanas pelo Brasil afora,
se orgulharia muito em visitar a empresa.

Lula, que sempre se destacou pela capacidade de mobilização dos
trabalhadores, tem hoje, a partir de sua maturidade e das novas
atribuições a ele concedidas pela maioria do povo brasileiro, especial
alegria em ver projetos que geram emprego, respeitam o meio
ambiente e incorporam a sociedade, dando frutos e coletivizando-se.

Além de números incontestáveis que justificam toda essa euforia
nas comemorações dos nove anos da Belgo em Juiz de Fora, é
preciso registrar que, no trato com a comunidade, a empresa não se
esquece do total respeito ao meio ambiente e da atenção a projetos

rÃ
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sociais e parcerias que priorizam a música, a criança, a
comunidade vizinha, as instalações da siderúrgica e a cidade de Juiz
de Fora. Parabéns, Belgo! Parabéns, Dr. Cláudio Horta! Parabéns,
Juiz de Fora!

Na limitação deste mandato e nas próprias limitações pessoais
deste orador, quero, sinceramente, colocar-me à disposição para
colaborar divulgando e apoiando esse empreendimento que serve de
orgulho para todos nós, mineiros, juiz-foranos e brasileiros.

Era esse, Sr. Presidente, o nosso pronunciamento na tarde de hoje.
Agradeço pela atenção.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, imprensa, telespectadores da TV Assembléia,
funcionários da Casa que nos assistem, demais visitantes das
galerias, abordarei hoje duas matérias que considero de extrema
importância.

A primeira, veiculada no jornal "O Globo", divulga resultado de
pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -'
revelando que, no ano de 2005, o Brasil terá o maior número de
jovens já registrado em nossa população, ou seja, cerca de 35
milhões de habitantes com idade de 15 a 24 anos - 1.300.000 a mais
que no último censo, de 2000. A pesquisa também revelou tristes
índices: os jovens são minoria entre os ocupados e maioria entre os
desempregados no Brasil. Entre os ocupados, eles representam
18,4%, e, entre os desempregados, 44%, totalizando 1.244.000
desempregados entre 16 a 24 anos. Grande parte dessa faixa etária
procura o seu primeiro emprego. Nos seis maiores centros urbanos
brasileiros, o percentual de jovens em busca de emprego subiu de
60,5% no mês de setembro de 2002 para 64,2% em abril de 2004.

Outro ponto destacado pela matéria foi o objetivo do Governo
Federal com o programa Primeiro Emprego, com uma previsão inicial
de 250 mil jovens empregados em 2004. Mas, hoje, esse número
reduziu-se para 70 mil, tendo em vista os problemas que dificultaram
as contratações pelas empresas, em virtude da complexidade das
exigências do programa.

No momento, esse programa do Governo Federal possui menos de
mil jovens empregados, o que é um absurdo, pois o que se gasta com
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publicidade federal não é revertido em benefício para o jovem.

Sei porque acompanho o desespero dos jovens desempregados de
nosso Estado, principalmente pelo fato de que uma grande parte deles
visita o meu gabinete, diariamente, angustiados, à procura de um
emprego. Vejo a tristeza em seus olhos, e percebo uma grande
expectativa em seus corações. Estou falando sobre essa questão
agora com o intuito de sensibilizar os Governos, principalmente o
Governo Federal para que não prometa mais o que não irá cumprir,
sejam 250 mil ou 10 milhões de empregos. Nossa população já está
bastante sofrida e não merece mais promessas vãs.

Não me cabe julgar, o que desejo é uma postura mais verdadeira
dos governantes brasileiros. Em meu trabalho parlamentar procuro
sempre não prometer o que não poderei cumprir mais tarde. Lidar com
a vida e o sentimento das pessoas é algo muito sério, e nossos
concidadãos merecem o respeito de todos nós, parlamentares.

Outro assunto diz respeito ao artigo do jornalista Paulo César de
Oliveira, em sua coluna no jornal "Hoje em Dia", na qual cita que a
escassez de Juízes toma a justiça lenta e aumenta a impunidade.
Segundo ele, em uma pesquisa realizada pelo Supremo Tribunal
Federal - STF - em 16 das 27 unidades da Federação foi detectado
um déficit de 21% em relação ao total de Juízes previsto na legislação
para a justiça comum. No Brasil existe em tomo de um magistrado
para cada 25 mil habitantes, de acordo com o STF, levando em
consideração todo o Judiciário. O jornalista também revela que, na
Alemanha, essa proporção é de um Juiz para 4 mil habitantes e acha
que, no Brasil, a baixa qualidade do ensino e a falta de recursos
acarretam menos aprovados que as vagas disponíveis.

Gostaria de alertar também que, para ser candidato a Juiz, a
aprovação anterior constava de candidatos com apenas dois anos de
formado e de prática; esse prazo foi ampliado para cinco anos de
exercício na profissão advocatícia, só então estando aptos a se
inscreverem nos concursos.

Por que será que são abertas tão poucas vagas para Juízes?
Milhares e milhares de processos estão acumulados. Faz-se premente
uma solução para esse sério problema.

Creio que o assunto é muito amplo. Aliás, já começou a ser discutida
nesta Casa no mês de junho último, e devemos apoiar, a reforma do
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Judiciário, em trâmite no Congresso Nacional, para que seja
concretizada o mais rapidamente possível.

Um terceiro assunto que quero abordar diz respeito à questão da
reforma política. E necessário que essa reforma se concretize no
próximo ano, principalmente porque vamos trabalhar com a
coincidência de mandatos. Essa é uma das necessidades.

Já que votaremos, daqui a dois anos, nos candidatos para ocupar
cinco cargos diferentes nos âmbitos federal e estadual, por que
também não votarmos para o preenchimento dos cargos de Vereador
e de Prefeito, em uma única eleição? Seria mais econômico para o
País e para os Estados e, além de ser menos trabalhoso, elegeríamos
do Presidente aos Vereadores.

Deve-se olhar com muito carinho a questão do financiamento de
campanha. Segundo os jornais, as previsões para os gastos dos
candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte são exorbitantes. Se
houvesse uma única eleição, haveria economia. Além do mais, na
época das eleições, o País pára, e, nos próximos meses, a Casa
sofrerá dificuldades nos trâmites dos trabalhos.

Faço essas sugestões para que o Congresso Nacional apresse,
entre outras, a votação da reforma política. A simplificação das futuras
eleições, as modificações da fidelidade partidária valorizando-se o
partido, e a questão do financiamento público das campanhas são
importantes, pois todos os partidos terão o mesmo gasto e serão mais
valorizados. São essas as reflexões que trouxemos aos nobres pares.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani.
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, amigos das galerias e da TV Assembléia, hoje parece o
dia D. Talvez a criança chamada URV chegue ao mundo e tenhamos
boas notícias. Ansioso, conversava há pouco com a Mesa, que
merece o meu respeito por tomar iniciativas para resolver uma
questão que é de direito e de total responsabilidade desta Casa, que
deverá cumprir o que deve.

Estou feliz por sair daqui para disputar as eleições em Juiz de Fora,
embora contrarie alguns partidários do PSDB. Tomara que o Dr. Aécio
Neves esteja me assistindo. Governador, se Deus achar conveniente
que eu seja eleito Prefeito de Juiz de Fora novamente, tenha a certeza
de que sou responsável e de que só faço oposição àquilo que não
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deve ser feito, sem me importar o partido. Torço pelo Brasil, pois
sou brasileiro e quero vê-lo cada vez melhor.

Fico feliz por ir hoje ou amanhã para Juiz de Fora, sabendo que
muito aprendi - e aprendo até hoje - com os meus amigos da
Assembléia Legislativa, que tanto me acolheram como Deputado
nestes seis anos e meio.

Muitos assumiram compromissos diante daquele "parto que
ameaçou chegar", mas que não ocorreu, o chamado alarme falso. Não
tenho muita experiência com gravidez, mas parece ser esse o nome.
Então, aquele alarme falso já se dissipou, e hoje o problema será
resolvido.

Era essa a noticia que gostaria de dar em primeira mão. Agradeço
ao nosso querido Presidente Rêmolo Aloise; ao nosso querido
Deputado do PT, Adelmo Carneiro Leão, meu eterno professor nesta
Casa - tenho orgulho de dizer isso -; e também ao Deputado Durval
Angelo.

Gostaria de dizer-lhes que fico feliz em saber que esta Casa, antes
de ser técnica, é humana. Esse é o princípio que deve prevalecer. Os
técnicos são necessários, porém devem deixar correr primeiro, na
veia, o calor humano, para, depois, vir os números, caso contrário vira
um boneco, prejudicando até mesmo oser humano, por acharem que
os números estão acima de tudo. E preciso possibilitar que as
pessoas comprem alguma coisa para suas casas ou que mesmo
aqueles que já compraram possam pagar suas contas.

Cito, como exemplo, a minha secretária. Ela comprou um carro ka,
uma porcaria de carro, e, no entanto, não tem condições de pagá-lo.
Mas, a partir de agora, graças a Deus, poderá fazê-lo. Isso para nós é
uma satisfação.

Findando - pois há outros oradores para falar - gostaria de, mais
uma vez, deixar registrado aqui que o Deputado Alberto Bejani
continuará exercendo o seu trabalho até dezembro e esperando o
resultado das urnas de Juiz de Fora.

Outro assunto ao qual gostaria de me referir diz respeito a uma
matéria votada em 1 0 turno aqui, nesta Casa, pela manhã. Estava em
Brasília, portanto não estava presente. Fui ontem, voltei no primeiro
vôo de hoje, mas, mesmo assim, não consegui chegar no horário da
reunião. A matéria diz que, se um policial civil for denunciado por
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suborno, por estar recebendo algo de algum bandido, por ter
participado de um ato que venha ferir uma lei, ele terá sua carteira
carimbada com o termo "investigado". Eu disse que esse
procedimento é inconstitucional, no entanto votaram isso hoje, nesta
Casa.

Sr. Presidente, não estou entendendo essa votação. Somos
obrigados a respeitar as leis e fazer com que elas sejam respeitadas.
Como pode um cidadão que está sendo investigado ter na sua carteira
de polícia o carimbo "investigado"? Se ele for inocente, quem limpará
o nome dele perante a família, perante seus colegas de polícia e do
bairro? Todos ficarão sabendo desse fato.

A Constituição, em seu art. 5 0, inciso LV, é muito clara. Ela diz que o
direito de defesa e do contraditório pertence a todo cidadão brasileiro
e naturalizado no Brasil. Então, ninguém pode ser condenado antes
de ser julgado. Esta Casa votou essa matéria. Ainda bem que é 1°
turno. Iremos para o 2 0 turno, e não tenho dúvida de que isso sairá.
Que o cidadão que erra tem de ser punido - e não importa se é polícia,
Juiz, padre, Deputado - não há dúvida. No entanto, é preciso um
julgamento. Não se pode fazer a condenação antecipadamente. Não é
justo. Várias vezes já fizeram um carnaval com o nome de algumas
pessoas, mas depois tiveram de voltar atrás porque descobriram que
essas pessoas eram inocentes. Quem limpa o nome do cidadão?

Se o FBI está em dúvida sobre o comportamento de algum policial,
tira-se dele a carteira e a arma, guardando-as; e fica um período sob
investigação. Se chegarem à conclusão de que ele é inocente,
entregam-lhe a carteira e a arma. Isso é um procedimento correto.
Mas carimbar a carteira do policial, porque tem de ter porte de arma
na rua, não é justo. Se está sob suspeição, sendo investigado, deve
sair das ruas, vir para o serviço interno e ser preservado. O veredicto
deve ser após o julgamento, e não dessa maneira.

Então, Sr. Presidente, fica o meu registro. Acompanharei de perto
esse projeto. Parece-me que modificações foram feitas.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Deputado Alberto Bejani,
talvez pelo fato de V. Exa. não ter acompanhado a discussão... (- E
interrompido.)

O Deputado Alberto Bejani - Acompanhei a discussão ontem até as
17 horas, mas V. Exa. não, pois saiu às 14h30min.
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O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Não fui a Brasília, fiquei

aqui.
• Deputado Alberto Bejani - Fui a Brasília às 18h30min.
• Deputado Durval Angelo (em aparte) - Não haverá nada de

carimbo, de investigado... (- E interrompido.)
• Deputado Alberto Bejani - Só se mudou agora.
• Deputado Durval Angelo (em aparte) - Na realidade, não é em

qualquer queixa ou denúncia de crime, , mas nos casos previstos de
crime hediondo. O Poder Judiciário... (- E interrompido.)

• Deputado Alberto Bejani - Denúncia de crime hediondo.
• Deputado Durval Angelo (em aparte)- Denúncia aceita pelo

Judiciário.
O Deputado Alberto Bejani - Não significa que o cidadão seja

culpado.
O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Garante-se que ficará

afastado durante o processo administrativo.
• Deputado Alberto Bejani - Isso é justo.
• Deputado Durval Angelo (em aparte)* - Na realidade, esse

procedimento é correto. Por exemplo, denunciamos recentemente
Promotores de Araxá; aliás, um deles até hoje continua afastado. Não
haverá carimbo algum na carteira.

• Deputado Alberto Bejani - ótimo.
• Deputado Durval Angelo (em aparte)* - Ele sairá de sua atividade,

com a qual está envolvido diretamente. A sua denúncia foi aceita pelo
Poder Judiciário. A inspiração dessa emenda foi uma situação com a
qual V. Exas. conviveram na CPI do Narcotráfico. V. Exas. conviveram
com situações como essa, dando voz de prisão, na própria audiência,
a policiais, a uma Delegada, que, aliás, foi presa, e a alguns Detetives.
No Relatório Final da CPI do Narcotráfico, da qual V. Exa. fez parte,
levantaram a questão de que muitas vezes há um processo, denúncia
aceita, crime hediondo, mas o policial continua atuando na mesma
área. Por exemplo, ele está sendo processado por crime de tráfico.

• Deputado Alberto Bejani - Processado.
• Deputado Durval Angelo (em aparte)* - O pedido do afastamento

veio do Relatório Final da CPI do Sistema Carcerário, da qual V. Exa.
fez parte.

0 Deputado Alberto Bejani (continuando) - Deixe-me esclarecê-lo,
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Líder Deputado Durval Angelo. Não fiz parte da CPI do
Narcotráfico. Na ocasião, quando me indicaram, disse que nem eu
nem meus filhos, no colégio, andávamos de colete de aço. Fiz parte
da CPI do DETRAN para averiguar a ladroagem dos radares. Passei
longe da CPI do Narcotráfico.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre Deputado
Alberto Bejani, tivemos a oportunidade de discutir a emenda. Disse a
V. Exa. que, de certa forma, houve precipitação na aprovação da
emenda. Companheiro Deputado Durval Angelo - posso chamá-lo de
companheiro -, a emenda apresentada pelo Deputado Rogério Correia
ainda prevê a inscrição de "suspenso" na carteira do policial. Essa é a
previsão. Com contribuição do Deputado Adelmo Carneiro Leão, a
aperfeiçoamos dizendo: afastamento imediato ao acatamento da
denúncia, que ocorreria até a conclusão do processo administrativo, e
instauração do processo administrativo. V. Exa. concorda até aí. Além
disso, que não aguardasse a sentença penal condenatória com
trânsito em julgado, porque, caso contrário, o processo contra o
policial processado por extorsão, corrupção e tráfico poderia levar dez
anos. Durante esse período, ficaria recebendo pelo Estado,
acarretando grande prejuízo ao erário público.

• Deputado Alberto Bejani - E ficando à toa em casa.
• Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - O que precisa ser

aperfeiçoado ainda está na emenda. Desejamos discutir isso com o
Deputado Domingos Sávio, que é o relator do 20 turno. Digo
publicamente que não concordamos com a inscrição "suspenso" na
carteira.

Os policiais civis e as entidades de classe de policiais civis alegam
que pode ser não somente ao servidor policial civil, mas também ao
servidor público e aos agentes públicos. Dessa forma, far-se-ia justiça.
Se o Agente Fazendário estiver recebendo propina para não autuar
algum estabelecimento, deve ser afastado imediatamente e suspenso,
até que o processo administrativo seja concluído.

Portanto, não apenas a Polícia Civil, mas o agente público, de uma
forma geral, deve ser afastado por crime de corrupção ativa ou
passiva. Se um professor for denunciado por estupro de uma criança,
após a feitura do inquérito e após o Promotor receber a denúncia e o
Juiz acatá-la, não poderá continuar dentro de sala de aula.

rÃ



717
Companheiro Domingos Sávio, esse tratamento não deve

restringir-se à Polícia Civil de Minas Gerais, mas estender-se aos
servidores e aos agentes públicos. Corno diz o jargão popular, "pau
que dá em Chico dá em Francisco". E o princípio da isonomia de
tratamento para todos os servidores e agentes públicos. Isso deve ser
amparado pela legislação.

No segundo momento, haverá o Projeto de Lei Complementar n° 52,
cujo relator será o Deputado Domingos Sávio, e buscaremos o fórum
adequado para discutir, por se tratar de matéria estatutária.

Deputado Rogério Correia, queremos aperfeiçoar sua emenda,
precisamos ter mecanismos de controle, mas devemos observar
esses dois pontos. Primeiro, ser para todos. Segundo, não constar
"suspenso" na carteira e, se constar, que seja para todos.

O Deputado Alberto Bejani - Obrigado. A lei foi feita para todos, e
todos que errarem devem ser penalizados, mas somente após
julgados.

As discussões ocorridas em Plenário fazem parte do parlamento.
Tenho enorme carinho pelo Durval e ele sabe que, se Deus ajudar
que eu seja eleito em Juiz de Fora, nas próximas eleições para
Deputado, ele terá meu voto em Juiz de Fora. Que fique registrada
minha admiração por V. Exa.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)* - Deputado Alberto
Bejani, V. Exa. disse que, quando os servidores do FBI praticam delito
e estão sob investigação, deles são retiradas a carteira e a arma.
Quando o Deputado Rogério Correia sugere que se escreva
"suspenso" na carteira, o objetivo é que ela não continue a ser usada.
Acolho a fala do Deputado Sargento Rodrigues, qualquer servidor
público que tenha praticado delito ou esteja sob investigação já
acolhida pelo Tribunal de Justiça deve sofrer a punição adequada, ou
seja, a suspensão de suas funções.

O Deputado Domingos Sávio poderá aprimorar essa lei. Não
queremos atingir ninguém, apenas proteger os cidadãos de maus
servidores públicos. No momento em que estão sendo submetidos a
investigação por práticas de graves irregularidades, é de bom tom que
fiquem suspensos, seja servidores do Executivo, seja do Legislativo,
seja das Polícias Civil e Militar. Podemos tratar de maneira genérica.
0 Deputado Domingos Sávio pode dizer, e aplaudiremos, que, no
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momento em que o policial estiver sob acusação acolhida pelo
Tribunal de Justiça, ele deve ser afastado de suas funções. Se a
carteira será carimbada ou não, é o menos importante, pois ele deve
ser afastado e não poderá utilizá-la. O adequado seria recolher sua
carteira e os instrumentos de trabalho. Sugiro que o Deputado
Domingos Sávio tome as medidas para proteger o interesse público
maior, fazendo essa recomendação, que votaremos com prazer.

O Deputado Alberto Bejani - Concordo que todo cidadão que comete
um crime e fere o que protege a sociedade deva ser punido, mas, na
área policial, a situação é mais complicada. Sabemos disso porque
trabalhamos com o cidadão preso. Não estou generalizando, pois há
muitos inocentes presos, parece que cadeia no Brasil foi feita apenas
para preto e pobre, infelizmente. Não vejo nenhum bacana preso.
Quem mora na Av. Afonso Pena está em liberdade, quem mora na Av.
Rio Branco ou em Copacabana também. Então, na verdade vemos
que é fácil a mulher de um bandido chamar a imprensa e dizer: "O
Detetive ou o Delegado tal tentou me estuprar". Não aconteceu nada;
todavia, se isso acontecer, o Detetive ou o Delegado será pego,
denunciado pelo Ministério Público. Diante disso, a justiça vai aceitar a
denúncia, e, sem que se espere o julgamento, ele será punido, pois
será afastado ou terá sua carteira carimbada; entretanto, se ele provar
sua inocência, será que o Estado disporá de dinheiro para pagar a
indenização? Se assim ocorrer, é claro que esse cidadão vai recorrer
à justiça. Ele pode alegar: "Chamaram-me de estuprador, mas provei
que não o sou. Está escrito, carimbado em minha carteira". Diante
disso, ele vai ao Estado requerer uma indenização. Será que o Estado
tem dinheiro para pagá-la? Logo, se não vai carimbar, já é meio
caminho andado.

Digo de público que, há algum tempo, trabalho com o Deputado
Rogério Correia, pessoa de cautela, pés no chão, que tem o
compromisso de agir corretamente. Vou dar um exemplo: imaginem
que nós, Deputados, que enfrentamos várias denúncias, sejamos
punidos em razão de todas as que chegam a esta Casa. Se assim
ocorresse, não haveria nenhum aqui, neste momento. O Plenário
estaria vazio.

Por isso precisamos, primeiro, saber o tipo de denúncia. Vou repetir,
Deputado Sargento Rodrigues: não haveria ninguém aqui, se
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fôssemos , punidos em virtude de todas as denúncias que aqui
chegam. E evidente que, como políticos, estamos expostos. Acredito
que esse projeto de lei atenda ao que esperamos, até em razão da
responsabilidade e do juízo que V. Exas. têm. Agradeço ao Sr.
Presidente e termino externando a esperança de, ao me encontrar em
Juiz de Fora, sexta-feira, saber que todos aqui estão soltando
foguetes, em virtude da URV. Obrigado!

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

Deputado Rêmolo Aloise, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
servidores desta Casa, aos quais, de maneira especial, cumprimento,
pois encontram-se mobilizados. Sabemos que essa é a única forma
de defendermos os nossos direitos. Estamos acompanhando de perto
o processo de discussão e votação. Ontem, manifestamos a posição
do nosso bloco. E importante ouvi-los para que as decisões sejam
tomadas com responsabilidade e respeito. Vocês, os servidores desta
Casa, têm dado grande contribuição ao povo de Minas Gerais.

Antes de entrarmos em recesso, falarei de um assunto
extremamente importante também: O Movimento de Luta Pró-Creches
- MLPC -, que completa 25 anos. De 1979 a 2004, construiu-se a
história que todos precisam conhecer.

O MLPC possui caráter comunitário e filantrópico, sem distinção de
credo, raça, sexo, religião ou cor, e congrega 130 creches e centros
infantis comunitários, filantrópicos ou confessionais do Município de
Belo Horizonte, estendendo as ações para os Municípios de Betim,
Contagem e lbirité e contribuindo também com outros municípios
mineiros e de outros Estados. O movimento acumula uma experiência,
como já disse, de 25 anos de luta em prol dos direitos básicos das
crianças e dos adolescentes de famílias, em geral, mais
empobrecidas. Atende, hoje, 33 mil crianças e jovens até 14 anos,
mais de 5 mil mulheres trabalhadoras e cerca de 10.500 famílias de
500 comunidades da periferia de Belo Horizonte.

A criação do MLPC foi um ganho na vida das mães trabalhadoras.
Em 1979, com a saída da mulher para o mercado de trabalho a fim de
complementar a renda familiar, as creches, desenvolvendo uma
prática de trabalho conjunto, iniciaram o movimento.
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A formação, por essas mulheres, de um amplo movimento social

começou porque buscavam não só um espaço de guarda, mas
também um espaço educativo para seus filhos.

Por meio de seu trabalho, o movimento tenta garantir o atendimento
a crianças e, em muitos casos, a adolescentes, além de representar
um rico espaço de discussão da problemática vivida pelas creches, de
aprimoramento desse trabalho.

Devemos ressaltar que o movimento vem exercendo um importante
papel na busca da efetivação do direito da criança pequena à
educação infantil e de reconhecimento de que a creche é direito da
criança e dever do Estado.

Por isso vejo este Movimento com grandes perspectivas, não
somente em sua relação com o Estado, mas principalmente no
processo de inclusão social de crianças e na promoção dos direitos
destas.

Desejando que este trabalho tão nobre continue, devemos ressaltar
algumas conquistas desse Movimento. De 1979 para cá, muito
importante foi a participação do MI-PC na luta e construção das
políticas públicas de promoção e defesa dos direitos da criança, a
saber: emenda popular à Constituição Federal garantindo o direito à
creche, com 30 mil assinaturas; Lei Federal n°8.069, de 1990, para a
implantação dos Conselhos Municipais de Direitos, dos Conselhos de
Assistência Social, dos Conselhos de Educação, dos Conselhos
Tutelares; o dia 20 de outubro foi considerado o Dia do Profissional de
Creche, e autoridades municipais concederam ao MI-PC Diploma de
Mérito Educacional; Medalha do Centenário de Belo Horizonte, em
1997; Diploma de Honra ao Mérito, em 2004; e a Sra. Diva, atual
Presidente do MI-PC, foi reconhecida como cidadã honorária por sua
participação ativa na luta pelos direitos da criança.

Agradecemos ao MLTC e o parabenizamos, assim como a todos os
seus participantes, a todos os seus integrantes, por sua ação em
defesa da educação infantil, por meio de luta em defesa da creche de
qualidade para todas as crianças. Especialmente, também, queremos
agradecer a sua atuação na cidade onde moramos, Betim, focalizando
alguns aspectos. O MLTC participou de todo o processo de discussão
e capacitação de profissionais de creche, sobretudo no período de
1993 a 1996, quando, Vereadora da cidade, pudemos acompanhar
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seu trabalho.

Na época, as carteiras de trabalho de todos os monitores de creches
foram assinadas. Todas as creches são hoje - e foram naquela época
- registrados no MI-TC. Foram construídos, naquele período, 29
prédios para creches.

Encerramos, reafirmando o papel importante da educação infantil. O
Governo Federal, atualmente Governo democrático e popular do Lula
e sua equipe, sobretudo por intermédio do MEC, tem discutido a
transformação do FUNDEF em FUNDEB, quando os recursos serão
direcionados não só para o ensino fundamental - como hoje -, mas
também para o ensino infantil e o médio.

Logicamente o Governo deverá planejar, investir mais recursos,
porque o atual montante não é suficiente para atender toda a
demanda. Será necessário um investimento maior para que todas as
crianças, desde o seu nascimento até completarem o ensino médio,
tenham um ensino público, gratuito, de qualidade.

Hoje somente o ensino fundamental é obrigatório. Queremos um
movimento de luta para que as creches também o sejam. Que a
educação e o ensino sejam obrigatórios, não só o ensino fundamental,
de 7 a 14 anos, mas também o infantil e o médio. Quer dizer, do
nascimento até o término do ensino médio. E também que haja
universidades públicas, gratuitas e de qualidade para todos os jovens
deste País.

E um sonho que temos de perseguir. Nos últimos 25 anos, o MI-PC
tem dado grande contribuição, lutando para que o ensino infantil seja
prioridade em todos os municípios do Estado, sobretudo na região
metropolitana.

Parabéns ao MI-PC, aos monitores de creche e às famílias das
crianças, que têm lutado para que esse ideal se concretize. Todas as
crianças têm direito ao ensino infantil. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Deputada Maria Tereza e funcionários da Casa que assistem à nossa
reunião, vim à tribuna para prosseguir com a discussão feita hoje pela
manhã e trazida na parte da tarde pelo Deputado Alberto Bejani,
porque estamos prestes a conseguir um avanço grande em relação a
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um problema que é real e que não podemos fingir que não existe.
Trata-se do problema relativo à parcela da Polícia Civil que tem,
infelizmente, ido por caminhos que não aqueles nos quais a nossa
polícia deveria se fixar.

E difícil dizer qual o número de policiais, mas é fato que,
infelizmente, não são poucos os que têm sido denunciados por
comportamento estranho ao da corporação. Então, não podemos
simplesmente fingir que se trata de algo normal e que devemos nos
acostumar às denúncias que são feitas.

Os próprios policiais, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar,
que têm o comportamento conforme determina tanto a Lei Orgânica
da Polícia Civil quanto o Estatuto da Policia Militar, estão
incomodados com a falta de disciplina por parte de alguns. Nos
últimos dias, vimos vários casos serem trazidos a público. Com
relação ao caso da Divisão de Tóxicos, não é a primeira vez que
acontece denúncia de tráfico de drogas envolvendo policiais civis ali
lotados.

Durante o trabalho da CPI do Narcotráfico, recebemos denúncia de
que o próprio Delegado responsável pela Divisão de Tóxicos e pelo
combate ao tráfico de drogas em Minas Gerais na ocasião -, e que
hoje está com o pedido de exoneração na mesa do Governador -,
juntamente com outros policiais, liberavam presos, para que
traficassem e dividissem com esses policiais o resultado da propina
obtida no final de semana em que tiveram de folga, a mando do
próprio Delegado.

A denúncia foi tão séria que levou à transferência desse Delegado,
da Divisão de Tóxicos, para outra unidade da Polícia Civil. Esse
Delegado, transferido junto com sua equipe de Detetives, continuou
na Polícia Civil. Posteriormente, muitos deles foram reincidentes,
inclusive em crimes de tráfico de drogas.

Tivemos ainda o caso famoso da fuga do traficante Fernando Beira-
mar do DEOESP. Também ali foram denunciados um Delegado e
diversos Detetives. Depois da denúncia do Ministério Público e da CPI
do Narcotráfico, foram afastados, mas acabaram praticando outros
crimes, pois foram simplesmente transferidos para outras delegacias e
para outras repartições da própria Polícia Civil.

Recentemente, vimos, também na Divisão de Tóxicos, diversos
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policiais, acusados por crimes quando trabalhavam em outras
delegacias, com uma "ficha" enorme de serviços não prestados à
nossa população.

Se formos enumerar, tivemos o caso de Pará de Minas, com um
policial civil com ficha improcedente, fazendo escolta de traficante. Ele
foi pego em flagrante, depois que outro traficante o denunciou porque
não eram parceiros.

Ao estudar o plano de carreira da área de segurança pública, esses
fatos me levaram a apresentar uma emenda sobre a suspensão dos
policiais. Não falo de punição em virtude de qualquer denúncia.
Depois de acatada pelo Juiz, feita pelo Promotor, que terá
considerado indícios graves, será suspenso para que não seja
transferido para outra delegacia como se nada tivesse acontecido.
Isso, no caso de crimes graves como tortura, tráfico de entorpecentes,
extorsão, corrupção ativa e passiva. Alguns policiais alegam que isso
é preconceito. O art. 14 do Estatuto do Servidor Público possibilita ao
Secretário de Estado, Diretor de Departamento e a outros cargos fazer
uma suspensão preventiva, caso queiram apurar algo contra o
servidor, se tiverem alguma prova, num prazo de 30 dias, prorrogáveis
por 90, em qualquer situação, ou seja, não só nos crimes citados.
Logo, qualquer servidor público que faça algo que não lhe compete
está sujeito à punição.

Deixar um policial, cuja denúncia pelos crimes que mencionei foi
acatada, permanecer no interior da polícia, com direito a portar armar,
à carteira de habilitação, como se não houvesse denúncia contra ele,
é o mesmo que passar a mão na cabeça de maus profissionais. Quem
faz isso não ajuda a policia, atrapalha.

Estamos abertos para que a emenda seja aperfeiçoada, mas não
podemos desconhecer essa questão. Deputado Sargento Rodrigues,
concederei aparte depois que o fizer ao Deputado Domingos Sávio,
que já havia pedido. V. Exa, que já foi da área, sabe que para a polícia
ser respeitada são necessários instrumentos que possibilitem ações
da Corregedoria, do Chefe da Polícia Civil, e do Comando da Polícia
Militar, assegurando-se a respeitabilidade das instituições e a
segurança da população, o que é fundamental.

Se assim não fosse, não se faria justiça e não precisaria haver
servidor público. E óbvio o dever de ter com o público o respeito que
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ele merece. São essas as questões que gostaria de lembrar.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Quero cumprimentar V.
Exa e iniciar o meu breve aparte seguindo essa linha de raciocínio. A
iniciativa é extremamente louvável e necessária, tendo o poder não
apenas de ir ao encontro do interesse público em geral. Toda a
sociedade quer ter a certeza de que a polícia, tanto a Civil como a
Militar, é para o povo, no sentido mais amplo da palavra, devendo
servir a população e trazer segurança a todos. Portanto, a emenda
visa a assegurar que, de fato, não corramos o risco de um policial
envolvido em crime hediondo, tráfico ou uma série de acusações
possa continuar exercendo sua atividade, às vezes, por mais de um
ano, enquanto tramita o processo. Por outro lado, tem o condão de ser
do interesse da polícia, porque, como V. Exa. bem disse, a grande
maioria dos componentes das nossas Polícias Militar e Civil são
homens íntegros e sérios, que sacrificam suas vidas, dedicam-se a
um trabalho difícil e não podem ser confundidos toda vez que sai uma
manchete nos jornais dizendo que há determinado policial envolvido
em um crime e que continua a exercer a sua atividade, como se nada
tivesse ocorrido.

E preciso separar o joio do trigo, em todas as categorias. Hoje, o
nosso colega Alberto Bejani dizia que há acusações contra os
políticos. Ora, que nós, políticos, estejamos sempre atentos para que,
toda vez que houver uma acusação, esta seja apurada com rigor e
que o indivíduo seja punido, de forma exemplar, porque não podemos
mais viver nessa sociedade em que se nivela por baixo. Isso é válido
para todos os servidores públicos, os políticos e os policiais.

E claro que a proposta de V. Exa., apresentada com muita
grandeza, está sujeita à análise de todos os colegas. Estou tendo o
privilégio de ser o relator dessa matéria. Estarei debatendo com
cuidado com V. Exa., com o Deputado Sargento Rodrigues e com os
demais colegas. Minha tendência é muito clara: primeiro, tratamento
isonômico, ou seja, o policial militar ou civil e o servidor da área
fazendária ou de qualquer outra, que esteja sendo processado - não
apenas sendo acusado, sem prova, mas tendo recebido denúncia
acatada pelo Juiz, por haver fundamento, e estando o processo em
andamento -, deverá ser afastado, sob pena de se manter alguém
que, muito possivelmente, poderá ser condenado, exercendo ou

rÃ'
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ampliando o espectro de seus atos ou o malefício à sociedade. E
não se trata apenas de afastar esse servidor. No caso de um policial,
não se pode afastá-lo e deixá-lo ir embora com arma e carteira de
policial, como se nada tivesse acontecido. Por outro lado, ele não
pode ser prejudicado, precisa continuar a receber o seu salário, pois,
afinal de contas, ainda não foi condenado. Eventualmente, pode estar
sendo vítima de um grande equivoco do Judiciário, por parte do
Promotor que fez a denúncia e do Juiz que a acolheu. E preciso que
ele tenha o direito de se defender.

Estarei olhando com muita atenção e respeito essa matéria, para
que possamos produzir, com a iniciativa do nobre Deputado Rogério
Correia e, naturalmente, com a participação desta Casa, uma melhoria
em nossa legislação, de modo a trazer resultado, qual seja a melhoria
na segurança pública.

O Deputado Rogério Correia - Deputado Domingos Sávio, concordo
inteiramente com suas palavras.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - V. Exa. sabe
perfeitamente que concordo com quase todos os pontos que V. Exa.
está defendendo. Trabalhamos juntos na CPI do Narcotráfico, quando
V. Exa. era relator, e eu, sub-relator, e sabemos dos problemas que
tivemos. Porém não continuarei aceitando que se faça referência à
polícia a toda hora. Anotei uma citação: "Para a polícia ser respeitada,
quando sai alguma manchete na imprensa.... Não é só a polícia que
comete desvio de conduta, mas qualquer servidor público. Não
podemos centrar o foco das atenções na polícia.

Lembrarei a V. Exa. um caso recente: estivemos com a Comissão
de Segurança Pública em São Francisco, onde foi decretada a prisão
preventiva de um agente fazendário. Havia policiais? Sim. Havia
agente fazendário? E Vereador? Então, não se trata apenas da
polícia.

Deve haver tratamento isonômico. Agente Fazendário pode cometer
crime de corrupção ativa e passiva? Pode tomar dinheiro para não
multar uma empresa? Sim. Isso ocorre? Sim.

A Lei n° 14.310 trata do código de ética e disciplina dos Militares do
Estado. No aspecto disciplinar, há inclusive disponibilidade cautelar.
Temos de determinar que para a suspensão cautelar, o afastamento
cautelar, a disponibilidade cautelar, seja lá que denominação se
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queira dar, deverá haver local de cumprimento e autoridade
responsável. Será automaticamente instaurado, aliás por
aperfeiçoamento proposto por minha assessoria, num prazo de 48
horas após o acatamento da denúncia. Porém, isso deve servir para
todos os servidores, pois não podemos permitir que a Policia Civil
permaneça no centro do tiroteio. E o resto dos servidores? E a
Fazenda? E se o professor for acusado de estupro?

Caminharei com V. Exa., inclusive com as demais restrições, desde
que haja tratamento isonômico. Nessa linha, há o projeto que criou a
Ouvidoria-Geral do Estado, pois não podemos ter apenas Ouvidoria
de Polícia. Há servidores públicos de diversos áreas, inclusive
graúdos, que traficam, que praticam corrupção ativa ou passiva e que
cometem furto e extorsão. Quando houver tratamento isonômico,
haverá justiça.

Os maus policiais estão sendo acusados. E preciso que haja o maior
alcance possível na legislação, para que a lei abranja todos. Devemos
caminhar juntos, desde que haja isonomia.

O Deputado Rogério Correia* - A questão da isonomia é importante.
Reitero a V. Exa. que o Estatuto do Servidor Público, em seu art. 214,
prevê a suspensão preventiva para qualquer servidor público num
prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por até 90 dias. Isso é

.permitido para qualquer falha.
No caso da Polícia Civil, a Lei Orgânica diz que é necessário que a

suspensão preventiva esteja prevista em lei ou regulamento. Portanto,
não está regulamentada. A atividade policial difere das atividades de
outros setores do funcionalismo, além de o policial estar mais propício
a algum tipo de crime. E necessário que essa regulamentação seja
feita. Não há divergência nos casos que estão sendo regulamentados,
pelo contrário, há concordância, para que seja estabelecido para
qualquer servidor público.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - V. Exa. não pode
esquecer-se de que, recentemente, o próprio Deputado Durval Ângelo
denunciou o Promotor envolvido com pedofilia em Araxá. Portanto, só
se enquadraria se colocássemos "servidor público" e "agente público",
incluindo o Ministério Público, pois não podemos aceitar que apenas
um segmento esteja sujeito ( .... ).

0 Deputado Rogério Correia* - Sou favorável, desde que seja feito
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no local apropriado, com a legislação apropriada. Não se pode, em
nome do desejo de consertar todos, não consertar nenhum, pois não
ajudaríamos a comunidade.

No caso do plano de carreira da defesa social, só podemos abordar
os funcionários da defesa social. O funcionalismo público pode ser
abordado, aperfeiçoando-se o Estatuto do Servidor, que está
tramitando nesta Casa. Podemos estudar uma emenda conjunta, para
que haja isonomia. Para os Promotores, a legislação é outra.
Devemos caminhar com os instrumentos que temos para resolver o
problema. Não podemos fingir que não há problemas mais graves no
interior da Polícia Civil.

Por isso é necessário promovermos alterações que fortaleçam o
bom policial civil e, principalmente, a corporação, a instituição Polícia
Civil.

Deputado Sargento Rodrigues, essa é a nossa intenção, e sabemos
ser a mesma de V. Exa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, servidores da Assembléia Legislativa, visitantes,
imprensa, TV Assembléia, meus amigos e minhas amigas, hoje, pela
manhã, tive a grande honra de proceder, juntamente com o
Governador Aécio Neves, no Palácio da Liberdade, à entrega do título
de Cidadão Honorário de Minas Gerais ao grande gênio brasileiro
Oscar Niemeyer. Foi uma solenidade bonita e festiva, em que Minas
Gerais, mais uma vez, recebeu essa grande personalidade mundial,
que veio trazer, com brilho e inteligência, novos projetos para o
Estado. (- Lê:)

"Não é o ângulo reto que me atrai. Nem a linha reta, dura, inflexível,
criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual. A curva
que encontro nas montanhas de meu País, no curso sinuoso de seus
rios, nas ondas do mar, nas nuvens do céu, no corpo da mulher
preferida. De curvas é feito todo o universo. O universo curvo de
Einstein."

Foi no traçado de suas próprias palavras que encontrei a exata
definição para a vida de Oscar Niemeyer, nosso homenageado na
manhã de hoje, que recebeu o título de Cidadão Honorário de Minas
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Gerais. Nessas palavras está encarnado o espírito distintivo da
obra de nosso mais novo e ilustre cidadão mineiro. Obra que não se
esmaeceu nos contrastes da ideologia e das diferentes manifestações
culturais, mas tornou-se perene a ponto de ensejar a sentença do
grande mineiro Darcy Ribeiro, que já dizia que, "no final do séc. XXI, o
arquiteto Oscar Niemeyer seria um dos poucos brasileiros
reconhecidos pela humanidade".

Nascido no Rio de Janeiro, mas cidadão do Brasil e do mundo, o
nosso respeitado homenageado, quase centenário, formou-se em
1934, pela Escola Nacional de Belas Artes, em arquitetura, na Capital
fluminense. Nesse período, freqüenta o escritório de Lúcio Costa e, já
em 1936, integra a comissão criada para definir os planos da sede do
Ministério da Educação e Saúde.

Entre 1940 e 1944, projeta o conjunto arquitetônico da Pampulha,
orgulho de todos os mineiros, constituindo assim um grande marco de
sua obra no solo mineiro.

Em 1947, participa da comissão de arquitetos encarregada de definir
os planos da futura sede da ONU, em Nova lorque, e tem o seu
projeto escolhido como base do plano definitivo da obra que abriga o
concerto das nações.

Em 1956, a convite do Presidente Juscelino Kubitschek, Niemeyer
reafirma sua genialidade na epopéia de Brasília, cujo plano
urbanístico é confiado ao antigo e inseparável amigo Lúcio Costa.

No final da década de 80 e inicio da de 90, Niemeyer ainda
surpreende. Projeta o Memorial da América Latina, em São Paulo, e o
Museu de Arte Contemporânea, em Niterói.

Agora, com o brilho de sua inteligência e por suas mãos vitoriosas,
entrega, neste dia, ao povo mineiro, no Palácio da Liberdade, de
tantas tradições democráticas, sob o comando do eminente
Governador Aécio Neves, sua mais recente obra, inspirada pelo
sentimento verdadeiro de grande idealizador futurista.

O Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais, sem dúvida
alguma, será o palco das altas decisões político-administrativas do
Governo mineiro e dará o impulso necessário para a execução das
suas ações gerenciais e administrativas.

O mais novo cidadão mineiro, cuja presença tanto nos honra, ousou
em seus projetos e esquivou-se a vida toda de simplesmente praticar
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a linha reta.

Autor de mais de 400 projetos, há, pelo menos, 180 edifícios com
sua assinatura no exterior, em 20 países espalhados pela América,
Europa, África e Oriente Médio.

No Brasil, ele se faz presente em oito Capitais e, muito
especialmente, em nossa Belo Horizonte, onde, já na Praça da
Liberdade, ficamos encantados com as curvas do Edifício Niemeyer.

Foi para essa personalidade do mundo que tivemos a alegria de ser
autores do requerimento e de ter aprovada, por unanimidade, por esta
Casa, com todos os nossos caríssimos pares, a indicação ao
Governador Aécio Neves para que lhe conferisse, como aconteceu
nesta manhã, o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais,
oficializando, em definitivo, a gratidão do povo mineiro ao grande
homem, mensageiro da paz e da justiça social.

Mais uma vez, valho-me de suas próprias palavras para ilustrar esta
nossa assertiva. (- Lê:)

"Sempre acrescentei, em minhas palestras, que não dava à
arquitetura maior importância, e não havia nada de desprezível
nessas palavras. Comparava-a a outras coisas ligadas à vida e ao
homem, referia-me à luta política, à colaboração que todos nós
devemos à sociedade, aos nossos irmãos desfavorecidos. O que se
compara à luta por um mundo melhor, sem classes, todos iguais?
Nunca me calei! Nunca escondi minha posição de comunista. Os mais
compreensivos que me convocam como arquiteto sabem da minha
posição ideológica. Pensam que sou um equivocado, e eu penso a
mesma coisa deles. Não permito que ideologia nenhuma interfira em
minhas amizades."

E assim que vive, pensa, constrói e nos ensina, com sua lição de
vida, o mais novo filho de Minas Gerais, o gênio Oscar Niemeyer.

Ao dizer da minha alegria em saudá-lo neste momento de profundo
simbolismo, quero evocar a sabedoria do Padre Vieira para sintetizar
a importância deste momento e desta hora para a história de Minas e
do povo mineiro: "O Semeador é nome; o que semeia é ação. Uma
coisa é o soldado, e outra, o que peleja; uma coisa é o governador, e
outra, o que governa. Palavras sem obras são tiros sem bala; atroam,
mas não ferem. Para falar ao vento, bastam palavras; para falar ao
coração, são necessárias obras".
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O gênio Niemeyer sempre semeou e sempre será consagrado na

peleja em favor da solidariedade e de um mundo mais justo e mais
humano. Semeou, sim, obras de beleza invulgar, mas, acima de tudo,
fala ao nosso coração pelas ações que executa e nas quais elegeu
como causa a humanidade.

Quero, Sr. Presidente, mais uma vez, renovar a nossa satisfação, a
nossa alegria e a nossa honra maior por termos conferido ao eminente
Oscar Niemeyer o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais, por
tudo o que fez para o Estado, para o Brasil e para o mundo. Hoje,
certamente, Minas e este parlamento sentem-se honrados e felizes
pela presença do grande gênio no chão mineiro. Muito obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
P Fase

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

Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

reunião o Requerimento n° 2.891/2004, apreciado na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

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 3.116 e 3.117/2004, da Comissão de Direitos

Humanos. 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
Administração Pública - aprovação, na 12 Reunião Ordinária da 2
Sessão Legislativa Ordinária da 15 a Legislatura, dos Requerimentos
nos 3.079/2004, do Deputado Doutor Viana, e 3.084/2004, do
Deputado Olinto Godinho; de Educação - cujo teor foi publicado na
edição anterior; e do Trabalho - aprovação, na 17° Reunião Ordinária
da T Sessão Legislativa Ordinária da 15° Legislatura, dos Projetos de

rÀ
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Lei nos 1.582 e 1.584/2004, da Deputada Maria José Haueisen,
1.591/2004, do Deputado Mauri Torres, 1.594/2004, do Deputado
Ricardo Duarte, 1.603/2004, do Deputado Ermano Batista,
1.618/2004, do Deputado Célio Moreira, 1.634/2004, do Deputado
Doutor Viana, e 1.681/2004, da Deputada Maria Olivia, e do
Requerimento n° 3.081/2004, do Deputado Doutor Viana (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Durval Angelo,

solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei n° 191/2003.
A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso
VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
n

o
s 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; 1.709/2004, do Governador do Estado, que
autoriza a abertura de crédito suplementar de R$3.370.000,00 ao
orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado;
1.710/2004, do Governador do Estado, que autoriza a abertura de
crédito suplementar de R$4.127.000,00 ao orçamento fiscal do Estado
em favor do Ministério Público do Estado e do Fundo Estadual de
Proteção e Defesa do Consumidor; 1.711/2004, do Governador do
Estado, que autoriza a abertura de crédito especial de
R$31.000.000,00 para atender despesas com inversão financeira do
Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG -;
272/2003, do Deputado Paulo Piau, que institui reserva de vagas na
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e na Universidade
Estadual de Montes Claros; 292/2003, do Deputado Dinis Pinheiro,
que autoriza a reversão do imóvel que menciona ao Município de
Nova União e dá outras providências; 501/2003, do Deputado
Wanderley Ávila, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Guiricema o imóvel que especifica; e 1.335/2003, do Governador
do Estado, que institui e estrutura as carreiras do quadro de pessoal
do Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária. (A sanção).

Votação de Requerimentos
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O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Wanderley Ávila,

solicitando a retirada do regime de urgência atribuído ao Projeto de
Lei no 1.083/2003. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Paulo Piau, solicitando tramitação em
regime de urgência para o Projeto de Lei n° 1.364/2004. Em votação,
o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da Deputada Jô Moraes, solicitando tramitação em
regime de urgência para o Projeto de Lei n° 1.127/2003, apoiado pelo
seguinte Acordo de Líderes:

ACORDO DE LIDERES
Os Líderes abaixo-assinados, representando 213 dos Líderes com

assento nesta Casa, acordam que sejasolicitada tramitação em
regime de urgência para o Projeto de Lei n° 1.127/2003.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2004.
Jô Moraes, Vice-Líder do Bloco PT-PCdoB - Gustavo Valadares,

Vice-Líder do PFL - Antônio Carlos Andrada, Líder do BPSP - Miguel
Martini, Líder da Maioria - Chico Simões, Líder da Minoria.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2a Fase
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Esgotada a matéria

destinada à P Fase, a Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito o

encerramento da reunião por falta de quórum.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 8, às 9 e
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

rÀ
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ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 14 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2 a SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 10/6/2004
Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gil

Pereira, Padre João e Doutor Viana, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Biel Rocha. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e a debater a composição, o cálculo e a
possível negociação do débito da Cooperativa Agropecuária de
Argirita de Responsabilidade Limitada, que entrou em processo de
falência. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n°
1.575/2004, no 1° tumo, para o qual designou como relator o
Deputado Padre João. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência retira da
pauta o Projeto de Resolução n° 1.214/2003, no 2 0 turno, em
atendimento ao pedido de prazo regimental do relator, Deputado
Padre João. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por
sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei
n° 639/2003 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Doutor
Viana); e, em turno único, da Mensagem n° 194/2004 na forma do
projeto de resolução que apresenta (relator: Deputado Luiz Humberto
Carneiro). Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n°
2.914/2004. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Gil Pereira (2), em que solicita sejam formuladas
manifestações de aplauso ao Sr. Alexandre Antônio de Miranda Viana,
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Presidente da Sociedade Rural de Montes Claros, pelo transcurso
do 600 aniversário de sua fundação e, ao Sr. Júlio Gonçalves Pereira,
Presidente do Sindicato Rural de Montes Claros, pelo transcurso do
30° aniversário de sua fundação. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre a matéria objeto
desta reunião. Registra-se a presença dos Srs. Fabiano Benini, da
Procuradoria do INSS em Minas Gerais, representando o
Superintendente da entidade; Milton Monteiro, Presidente da
Cooperativa Agropecuária de Argirita de Responsabilidade Limitada;
Carlos Aurélio Carminate Almeida, representando o administrador da
massa falida, Domingos Rodrigues de Paula; e lonis Evangelista
Valverde, Conselheiro da Cooperativa Agropecuária de Argirita de
Responsabilidade Limitada, os quais são convidados a tomar assento
à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Biel Rocha,
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 e dos convidados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2004.
Gil Pereira, Presidente - Padre João - Doutor Viana - Luiz Humberto

Carneiro.
ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINARIA DA 15a LEGISLATURA, EM 15/6/2004
Às 1 11h23min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Gustavo Valadares, Maria Tereza
Lara, Antônio Júlio e Olinto Godinho, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Chico Simões.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio
Mourão, 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
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reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e passa
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 pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade, no
1° turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.605 e 1.648/2004 (relator:

Deputado Bonifácio Mourão); 1.546/2004 (relator: Deputado Gustavo
Valadares); 1.608/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara);
1.662/2004 (relator: Deputado Ermano Batista). Na fase de discussão
do parecer do relator, Deputado Ermano Batista, que conclui pela
antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucional idade do Projeto de Lei
n° 24/2003, no 1° turno, o Presidente defere o pedido de vista do
Deputado Chico Simões. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nos
997/2003 na forma do Substitutivo n° 1; 1.548/2004, 1.629 e
1.650/2004, ambos na forma do Substitutivo n° 1; 1.667 e 1.680/2004
com as Emendas n os 1 a 14 (relator: Deputado Ermano Batista);
1.144/2003 (relator: Deputado Bonifácio Mourão); 1.559/2004 na
forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo - leitura
do parecer feita pelo Deputado Olinto Godinho); 1.588/2004 na forma
do Substitutivo n° 1 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara - parecer
lido pelo Deputado Chico Simões); 1.589/2004 (relator: Deputado
Leonardo Moreira - parecer lido pelo Deputado Gustavo Valadares);
1.611/2004 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Gustavo
Valadares). Os Pareceres para o 1 1 Turno dos Projetos de Lei nos
1.481, 1.622, 1.649 e 1.672/2004 deixam de ser apreciados em virtude
de prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado Ermano
Batista. O Parecer para o 1° Turno do Projeto de Lei n° 1.33412003
deixa de ser apreciado em virtude de prorrogação de prazo solicitada
pelo relator, Deputado Gustavo Valadares em virtude de
redistribuição. Na fase de discussão do parecer que conclui pela
constitucionalidade, juridicidade e legalidade no 1° turno sobre o
Projeto de Lei n° 1.530/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara -
leitura do parecer feita pelo Deputado Chico Simões), o Presidente
defere o pedido de vista do Deputado Gustavo Valadares. São
aprovados os requerimentos que solicitam sejam convertidos em
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diligência ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e ao
Prefeito Municipal de Luz os Projetos de Lei n os 1.617/2004 (relator:
Gilberto Abramo - leitura do requerimento feita pelo Deputado Gustavo
Valadares) e 1.63212004 (relator: Deputado Ermano Batista, em
virtude de redistribuição). Na fase de discussão do parecer sobre o
Projeto de Lei n° 1.639/2004 (relator: Deputado Ermano Batista que
conclui pela antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucional idade da
matéria no 10 turno), o Presidente defere o pedido de vista da
Deputada Maria Tereza Lara. São aprovados os requerimentos que
solicitam sejam convertidos em diligência ao Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão os Projetos de Lei n°5 1.653 e 1.654/2004
(relator: Deputado Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição).
Passa-se à 21 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
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 juridicidade, legalidade
e constitucionalidade dos Projetos de Lei n

o
s 64812003, 1.612, 1.618 e

1.627/2004, este com a Emenda n° 1, e 1.660/2004 (relator: Deputado
Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição); 1.087, 1.592, 1.624,
1.634/2004 (relator: Deputado Gustavo Valadares); 1.451, 1.619,
1.631/2004 (relator: Deputado Ermano Batista); 1.620, 1.643 e
1.659/2004 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara); 1.621/2004
(relator: Deputado Bonifácio Mourão); 1.623/2004 (relator: Deputado
Ermano Batista, em virtude de redistribuição); 1.626, 1.635, 1.641,
1.644 e 1.658/2004 (relator: Deputado Gilberto Abramo - pareceres
lido pelo Deputado Gustavo Valadares). 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, 16 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo - Ermano Batista -

Maria Tereza Lara.
ATA DA 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 Sa LEGISLATURA, EM

15/6/2004
Às 1 4h4omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Célio Moreira, Gil Pereira e Biel Rocha (substituindo este ao
Deputado Laudelino Augusto, por indicação da Liderança do Bloco
PT-PCdoB), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Biel
Rocha, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.
Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n°s 2.988 e 2.989/2004. Passa-se à Y Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto, em que
solicita ao Coordenador-Geral da 6' UNIT do DNIT que sejam
tomadas as providências que menciona, relacionadas à BR-265; e
Célio Moreira, em que solicita a realização de reunião para debater a
implementação de convênio celebrado entre o Estado, o Município de
Belo Horizonte e a INFRAERO. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Célio Moreira, Presidente - Djalma Diniz - Dalmo Ribeiro Silva -

Laudelino Augusto. -	 -
ATA DA 16 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 22/6/2004
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gil Pereira, Padre João, Doutor Viana e Luiz Humberto Carneiro,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Rogério Correia. Havendo número regimental, o Vice-
Presidente, Deputado Padre João, assume a Presidência, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Luiz Humberto Carneiro, dispensa a leitura da ata da
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reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar matérias constantes na pauta e a discutir
a aplicação de agrotóxicos nas lavouras mineiras. A seguir, comunica
o recebimento de ofício dos Srs. Alejandro Gonzalez e Carlos
Geovane Queiroz, respectivamente Gerente do Núcleo de
Comunicação em exercício e Gerente de Mercado de Agronegócios
do Banco do Brasil em Minas Gerais, publicado no "Diário do
Legislativo" de 19/6/2006. A Presidência acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n os 1.667/2004, no P turno (Deputado Luiz
Humberto Carneiro) e 1.676/2004, em turno único (Deputado Gil
Pereira). Passa-se à V Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação é aprovado o
parecer pela aprovação, em turno único, da mensagem n° 204/2004
na forma do projeto de resolução que apresenta (relator: Deputado
Doutor Viana). Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e votação de proposições que dispensám a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos n os 2.993 e 3.006/2004. A Presidência destina esta
parte a ouvir os convidados, que discorrerão sobre o tema da reunião.
Registra-se a presença das Sras. Vânia Maria Carvalho,
Superintendente Vegetal do IMA; e Cláudia Parma Machado, Diretora
Substituta de Vigilância Sanitária em Alimentos; e dos Srs. Marcelo
Franco, Coordenador Técnico da EMATER-MG; Rodrigo de Almeida
Pontes, Técnico da FAEMG e Presidente da Sociedade Mineira de
Engenheiros Agrônomos; Hugo Murté, do Sindicato Rural de Curvelo;
e Joaquim Oscar Alvarenga, do Departamennto de Agroqualidade do
CEASA-MG, 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 taquigráticas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Gil Pereira, Presidente - Padre João- Doutor Viana. -

ATA DA 2 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 22/2003, EM 23/6/2004
As 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Bonifácio Mourão, Doutor Viana, Durval Angelo e Leonardo Moreira,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Ermano Batista, Gustavo Valadares, Jayro Lessa e
Wanderley Ávila. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Durval Angelo, 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 e
informa aos membros da Comissão que, tendo em vista a ausência do
Deputado Mauro Lobo, avocou a si a relatoria da matéria. O
Presidente procede à leitura de seu parecer. Após. discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no l o turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n° 22/2003 na forma do
Substitutivo n° 1. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Durval
Ângelo, em que solicita seja enviado ofício ao Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado solicitando-lhe seja enviado a esta Casa estudo
sobre a viabilidade de fixação de prazo para o encaminhamento do
projeto de lei complementar que adequará a nova organização e
divisão judiciárias, bem como do projeto que disporá sobre o quadro
de pessoal da secretaria da citada Corte. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Doutor Viana - Durval Angelo.
ATA DA 13a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇAO



740

NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 30/6/2004

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 matérias em fase de redação final e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos 736, 1.290, 1.292,
1.294, 1.311, 1.312/2003 e 1.395/2004 (Deputado Doutor Ronaldo);
Projetos de Lei n os 1.036/2003, 1.524, 1.525, 1.528, 1.539, 1.542,
1.565, 1.566 e 1.569/2004 (Deputado Laudelino Augusto). Passa-se à
1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos 736, 1.290,
1.292, 1.294, 1.311, 1.312/2003 e 1.395/2004 (relator: Deputado
Doutor Ronaldo). Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei n

o
s Projetos de Lei n os 1.036/2003, 1.524, 1.525,

1.528, 1.539, 1.542, 1.565, 1.566 e 1.569/2004 (relator: Deputado
Laudelino Augusto). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Vanessa Lucas - Cecília Ferramenta.

ATA DA ga REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15S LEGISLATURA, EM 10/7/2004
As 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Ermano Batista, Jayro Lessa, Antônio Carlos Andrada, Doutor
Viana, Domingos Sávio (substituindo este ao Deputado Sebastião
Helvécio, por indicação da Liderança do BPSP ) e Leonardo Moreira
(substituindo o Deputado Jayro Lessa, por indicação da Liderança do
PL), 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 Antônio Carlos
Andrada, 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 10 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência faz
retirar de pauta os Projetos de Lei n

o
s 1.333, 1.337 e 1.343/2003,

1.481 e 1.686/2004, por não cumprirem pressupostos regimentais.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no l o turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 55/2004 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Doutor Viana) e dos
Projetos de Lei nos 1.354/2004 com as Emendas n

o
s 6 e 7

apresentadas em Plenário (relator: Deputado Antônio Carlos
Andrada); 1.334/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas n

o
s 1 a 6, da Comissão de

Administração Pública (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada);
1.350/2004 com as Emendas n

o
s 1 a 4, da Comissão de Constituição

e Justiça, e as Emendas n
o
s 6 e 7 e pela rejeição da Emenda n° 5

(relator: Deputado Antônio Carlos Andrada); 1.517/2004 na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Doutor Viana) e 1.744/2004 na forma do Substitutivo n° 1,
da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio
Carlos Andrada) e pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.573/2004
(relator: Deputado Domingos Sávio). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Jô Moraes -
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José Henrique.

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

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 6/7/2004
As 1101h3min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Vanessa Lucas e os Deputados Alberto Bejani (substituindo este à
Deputada Lúcia Pacífico, por indicação da Liderança do PTB) e
Leonardo Moreira (substituindo o Deputado Irani Barbosa, por
indicação da Liderança do PL), membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Doutor Viana. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Vanessa Lucas, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Leonardo Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. José Carlos Machado, Deputado
Federal, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.813/2004, da Comissão de Defesa do Consumidor; do Sr. Márcio da
Silva França, publicado no "Diário do Legislativo" em 2/4/2004; e do
Promotor de Justiça Marcos Tofani Baer Bahia, Secretário Executivo
do PROCON Estadual, comunicando a impossibilidade de comparecer
à reunião desta Comissão. A Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nos 1.361/2004 (parecer sobre a Emenda n° 1
ao Substitutivo n° 1 apresentada em Plenário), no 1° turno (relatora:
Deputada Lúcia Pacífico); 1.652/2004, no 1 0 turno (relator: Deputado
Roberto Carvalho); e 679/2003, no 20 turno (relator: Deputado Alberto
Bejani). 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 que conclui pela aprovação, no 20 turno, do Projeto de Lei n°
679/2004, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno
(relator: Deputado Alberto Bejani). Após a leitura de seu parecer sobre
o Projeto de Lei n° 1.598/2004, no 1° turno, a relatora Deputada
Vanessa Lucas, verificando a inexistência de quórum, agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para



743
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente - Antônio Júlio - Vanessa Lucas - Cecília

Ferramenta.
ATA DA 188 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 158 LEGISLATURA, EM 61712004

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos e Biel Rocha, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Roberto Ramos, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, o Projeto de Lei n°
1 .350/2004, do Governador do Estado, que cria a Ouvidoria-Geral do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. O Presidente acusa
o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projeto de Lei n° 1.350/2004, no 2 0 turno
(Deputado Durval Angelo), e Projeto de Lei Complementar n° 4712003,
no 1° turno (Deputado Biel Rocha). A Presidência destina esta parte
da reunião a ouvir os convidados e registra a presença dos Srs. João
Batista de Oliveira, Subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria
de Desenvolvimento Social e Esportes; Ivone Madonado Gama,
assessora, representando o Sr. José Francisco da Silva, Ouvidor da
Polícia do Estado; Carlos Vítor Muzzi, Conselheiro, representando o
Sr. Raimundo Cândido Júnior, Presidente da OAB-MG; Fábio Alves
dos Santos, Coordenador dos Serviços de Atendimento Jurídico da
PUC-Minas; Subtenente Luiz Gonzaga Ribeiro, Vice-Presidente da
ASPRA, os quais tomam assento à mesa. O Deputado Durval Angelo,
como autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha.

ATA DA loa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 20 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 6/7/2004

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Antônio Carlos Andrada, Jô Moraes (substituindo esta
ao Deputado Chico Simões, por indicação da Liderança do PT) e José
Henrique, 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
Antônio Carlos Andrada, 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 oficio do
Sr. Francisco das Chagas Lopes Cunha, Secretário-Substituto de
Apoio Rural e Cooperativismo, do Ministério Público, publicado no
"Diário do Legislativo" de 1 0/7/2004. Passa-se à 10 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 os Projetos de Lei n

o
s 1.333/2003 e 1.481 e

1.686/2004, por não cumprirem pressupostos regimentais. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 20 turno, do Projeto de Lei
Complemantar n° 55/2004 na forma do vencido no 1° turno (relator:
Deputado Antônio Carlos Andrada) e dos Projetos de Lei n

o
s 929/2003

(relatora: Deputada Jô Moraes, em virtude de redistribuição);
1.354/2004 na forma do vencido no 1 0 turno, com as Emendas n os 1 a
3 (relator: Deputado José Henrique). Registra-se a presença do
Deputado Doutor Viana. Pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de
Lei n° 1.754/2004 (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada) e pela
aprovação, no 1° turno, do Substitutivo n°1, apresentado em Plenário,
ao Projeto de Lei n° 1.364/2004 (relator: Deputado José Henrique).
Registra-se a presença do Deputado Chico Simões. Pela aprovação,
no 1° turno, dos Projetos de Lei n os 1.343/2003 na forma do
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Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as
Emendas n°5 1 a 7, da Comissão de Administração Pública, e pela
rejeição das Emendas n

o
s 8 a 13, da Comissão de Segurança Pública

(relator: Deputado Antônio Carlos Andrada) e 1.656/2004 (relator:
Deputado Ermano Batista). Na fase de discussão do parecer do
relator, Deputado Doutor Viana, que conclui pela rejeição, no 1° turno,
do Projeto de Lei n° 1.426/2004, o Presidente defere o pedido de vista
da Deputada Jô Moraes. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. E aprovado o seguinte parecer do Deputado Antônio
Carlos Andrada (registrando-se o voto contrário do Deputado Chico
Simões):

"PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 10/2004
Relatório

De autoria do Deputado Chico Simões, a proposição em tela requer
a realização de audiência pública desta Comissão para obter
esclarecimentos sobre o Termo de Convênio celebrado entre o Estado
de Minas Gerais, a Fundação Brava e o Instituto de Desenvolvimento
Gerencial - INDG -, que tem como objeto a elaboração e execução de
projetos de "Reestruturação para Otimização de Processos,
Gerenciamento Matricial de Receita, Gerenciamento Matricial de
Despesas e Gerenciamento de Projetos", de acordo com as propostas
do INDG, financiados integralmente pela Fundação Brava em
benefício do Estado, e sobre o Acordo de Confidencialidade celebrado
entre o Estado e a referida instituição.

A proposição também solicita que participem os seguintes
convidados: Srs. Antônio Augusto Anastasia, Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão; Fuad Noman, Secretário de Estado da
Fazenda; Vicente Falconi, Instituto de Desenvolvimento Gerencial;
Carlos Alberto Sicupira, Fundação Brava; Fernando César de Matos -
Procurador da Ordem Econômica e Tributária e Lindolfo Castro -
SINDIFISCO.

Distribuída a matéria a esta Comissão, passamos a emitir nosso
parecer.

Fundamentação
O Governo do Estado, com vistas a reverter o quadro de restrição

fiscal decorrente dos elevados déficits orçamentários acumulados ao
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longo dos últimos anos, criou o programa de Gestão Estratégica de
Recursos e Ações do Estado - GERAES -, que representa a
viabilização e a materialização, por meio de projetos estruturadores,
dos objetivos do atual Governo.

A estratégia traçada como meio para se alcançarem tais objetivos
envolveu, entre outras ações, aquelas destinadas à reorganização e à
modernização da administração pública estadual. Nesse sentido foi
criado o projeto estruturador denominado "Choque de Gestão", com o
objetivo de reduzir os custos e melhorar a qualidade dos serviços
públicos, mediante a reorganização e a modernização do arranjo
institucional e do modelo de gestão do Estado. O projeto em questão
contempla frentes de trabalho que focam a redução de despesas, por
meio do Gerenciamento Matricial da Despesa, o aumento da receita,
por meio do Gerenciamento Matricial da Receita, a racionalização de
processos, por meio da Reestruturação de Processos e o
gerenciamento de projetos, por meio da Gerência de Projetos.

A implementação desse projeto implicou a assinatura de convênio
entre o Estado e a iniciativa privada, representada pela Fundação
Brava e o INDG, com vistas à transferência de metodologia gerencial
para os servidores públicos responsáveis pela liderança, condução e
execução dos trabalhos. Tal convênio foi assinado em 2003, com
duração de doze meses, no valor de R$ 4.007.140,00 (quatro milhões
e sete mil cento e quarenta reais) e, em que pese o fato de envolver
entidades da iniciativa privada, foi celebrado sem qualquer ônus para
o Estado de Minas Gerais. O "Choque de Gestão" é patrocinado pelas
empresas Gerdau, Votorantim, Companhia Vale do Rio Doce e pela
Fundação Djalma Guimarães, representadas nesse convênio pela
Fundação Brava.

A preocupação com o sigilo em relação aos dados disponibilizados
fez com que o Governo tomasse as devidas precauções para que os
técnicos do INDG não tivessem acesso direto aos sistemas
corporativos do Estado, fazendo com que os dados e informações
disponibilizados, bem como o acompanhamento dos resultados dos
trabalhos, sejam de responsabilidade dos técnicos da Secretaria de
Planejamento e Gestão que coordenam o projeto.

Ademais, integra o referido convênio o Termo de Confidencialidade,
com vistas a impor responsabilidade em casos de possíveis desvios
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de conduta ética, no trato com as informações. Segundo consta no
parecer ACHAT/GAB/SEF/N°0009, de 21110/2003, pág. 24, da
Secretaria de Estado da Fazenda, 'os técnicos pertencentes à equipe
do INDG têm acesso restrito às informações inerentes aos
recolhimentos dos contribuintes relativos ao ICMS, devidamente
agrupados por atividade econômica. A análise feita pela equipe do
INDG não esmiuça o contribuinte em si, mas sim o teor econômico no
qual está inserido".

Com base no exposto, esta Comissão entende que, dada a
relevância da matéria, é justificável a realização da audiência pública
solicitada. Porém, em face do pronunciamento do nobre parlamentar,
realizado na 48a Reunião Ordinária no Plenário desta Casa, em
24/6/2004, em que foi questionado o fato de que entre os conselheiros
da INDG estão os maiores contribuintes do Estado, entre eles a
Belgo-Mineira e a Gerdau, patrocinadoras do projeto "Choque de
Gestão", e de que tais empresas estariam acumulando créditos
crescentes de ICMS junto ao Estado, somos favoráveis à realização
não de uma, mas de duas audiências públicas.

A primeira delas seria destinada exclusivamente ao esclarecimento
das questões relativas ao convênio celebrado entre o Estado e o
INDG. Para essa audiência seria convidado o Sr. Antônio Augusto
Junho Anastasia, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, a
quem caberia fazer os esclarecimentos necessários, na qualidade de
gestor do referido projeto.

A segunda audiência seria destinada ao esclarecimento das dúvidas
levantadas pelo parlamentar em seu pronunciamento no Plenário
desta Casa, em relação às empresas patrocinadoras do projeto e sua
situação fiscal junto ao Estado na condição de credoras do ICMS.
Para essa audiência seriam convidados o Sr. Fuad Noman, Secretário
de Estado de Fazenda, e o Deputado Virgílio Guimarães, relator da
proposta de reforma tributária, aprovada no Congresso Nacional, no
final do ano passado.

Ao Sr. Fuad Noman caberia esclarecer as questões relativas à
participação de tais empresas no projeto em questão, bem como aos
créditos de ICMS acumulados por estas junto ao Estado nos últimos
anos.

Ao Deputado Virgílio Guimarães, por sua vez, caberia esclarecer
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sobre o tratamento dado pela Emenda à Constituição n° 42/2003,
que alterou dispositivos relativos à ordem tributária nacional, à
questão do aproveitamento do crédito do ICMS nas operações que
destinem mercadorias para o exterior. Essa informação é relevante
para o esclarecimento da matéria, pois as empresas citadas no
pronunciamento do parlamentar são grandes exportadoras de
"commodities", o que, em tese, justificaria a acumulação de créditos
de ICMS.

Nesse sentido, acreditamos que o Deputado Virgílio Guimarães, na
qualidade de relator da Emenda à Constituição n° 42, pode dar uma
contribuição importante a esta Comissão no sentido de esclarecer se,
no caso em questão, isto é, de acúmulos crescentes de créditos de
ICMS pelas empresas citadas, trata-se de direito garantido pela
Constituição da República às empresas exportadoras ou de
tratamento fiscal privilegiado garantido pelo Governo do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

10/2004, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Fiscalização. Financeira e
Orçamentária:

O Deputado que este subscreve requer, nos termos regimentais, a
realização de duas audiência públicas desta Comissão.

A primeira delas objetiva obter esclarecimentos sobre o Termo de
Convênio celebrado entre o Estado de Minas Gerais, a Fundação
Brava e o Instituto de Desenvolvimento Gerencial - INDG -, que tem
como objeto a elaboração e execução de projetos de " Reestrutu ração
para Otimização de Processos, Gerenciamento Matricial de Receita,
Gerenciamento Matricial de Despesas e Gerenciamento de Projetos",
e sobre o Acordo de Confidencialidade celebrado entre o Estado e a
referida instituição. Para esta audiência solicita que seja convidado o
Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão, a quem caberia fazer os esclarecimentos
necessários, na qualidade de gestor do referido projeto. A segunda
audiência seria destinada ao esclarecimento das questões relativas às
empresas patrocinadoras do projeto no que diz respeito à situação
fiscal destas, na condição de credoras do ICMS junto ao Estado. Para
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essa audiência solicito que sejam convidados o Sr. Fuad Noman,
Secretário de Estado da Fazenda, e o Deputado Virgílio Guimarães,
relator da proposta de reforma tributária, aprovada no Congresso
Nacional, no final do ano passado. Ao Sr. Fuad Noman caberia
esclarecer as questões relativas à participação dessas empresas no
projeto em questão, bem como aos créditos de ICMS acumulados por
estas junto ao Estado nos últimos anos. Ao Deputado Virgílio
Guimarães, por sua vez, caberia esclarecer sobre o tratamento dado
pela Emenda à Constituição n° 42/2003, que alterou dispositivos
relativos à ordem tributária nacional, à questão do aproveitamento do
crédito do ICMS nas operações que destinem mercadorias para o
exterior.". Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - Chico Simões -

Sebastião Helvécio.

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

1.087/2004
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

1.087/2004 visa declarar de utilidade pública a Associação de
Voluntários no Apoio e Combate ao Câncer em ltaúna - AVACCI -,
com sede nesse município.

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 Associação mencionada, constituída em 2001, é pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos. Seu objetivo primordial é
defender os direitos das pessoas atingidas pelo câncer, oferecer
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informações e apoio às famílias durante o processo de tratamento
no pré e pós-cirúrgico, apoiar campanhas de conscientização sobre
prevenção e promover estudos e pesquisas sobre temas relacionados
com a doença. Contribui para o estabelecimento de políticas públicas,
principalmente no âmbito municipal, visando garantir a universalidade
e a qualidade da assistência prestada aos portadores de câncer do
município.

Fica demonstrado, pois, que ela se torna merecedora do título
declaratório de utilidade pública ora proposto.

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

n° 1.087/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.418/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação Araxaense
das Donas-de-Casa - AADC -, com sede no Município de Araxá.

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

Fundamentação
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. 24 de seu estatuto determina que o exercício das funções da
diretoria e do conselho não será remunerado, e o art. 27 dispõe que,
em caso de dissolução, os bens remanescentes serão destinados a
uma entidade filantrópica, congênere, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

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

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.418/2004.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Fábio Avelar - Gustavo

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

1.577/2004
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos
para Desenvolvimento do Souza - AMADES -, com sede no Município
de Rio Manso.

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

Fundamentação
A instituição em tela é uma associação de caráter filantrópico e,

perseguindo esse objetivo, trabalha para ajudar todos que a procuram.
Desenvolve programas e projetos, visando melhorar o padrão de vida
dos moradores do Distrito de Souza, e promove atividades de lazer,
cultura e esporte.

Pela sua atuação, faz jus ao reconhecimento do poder público, que
pretende conceder-lhe o título de utilidade pública.

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

1.577/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.592/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em
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tela visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
do Bairro Serra da Conquista, com sede no Município de Nova
Resende.

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 Associação em causa é uma instituição civil sem fins lucrativos.

Desenvolve e implanta projetos que beneficiam famílias de baixa
renda, prestando assistência nas áreas da saúde e da educação e
propiciando lazer e esporte.

Uma particularidade interessante de suas ações é o trabalho
voluntário dos seus filiados em angariar fundos destinados às
camadas mais carentes da comunidade.

Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade
pública.

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

1.592/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.619/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores
de Lagoa do Peixe e Vizinhança, com sede no Município de Morro da
Garça.

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 Associação em causa é uma instituição civil, sem fins lucrativos.
Para cumprir as suas metas estatutárias, realiza cursos
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profissionalizantes, atua no combate à fome e à pobreza e mantém
programas de suporte à maternidade, à infância e à adolescência,
entre outras iniciativas. Dessa forma, contribui para a harmonia e o
desenvolvimento social da comunidade.

Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade
pública.

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

1.619/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.620/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei n°
1.620/2004 visa declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Riachinho 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 referida Associação, sem fins lucrativos, possui como objetivo

essencial promover ações com vistas à melhoria da qualidade de vida
da população local. Dessa forma, desenvolve atividades recreativas,
sociais, esportivas e de assistência social. Oferece proteção à saúde
da família; combate a fome e a pobreza; orienta sobre a conservação
do meio ambiente. Também beneficia o pequeno produtor rural,
auxiliando-o na aquisição de equipamentos agrícolas.

E justo, portanto, outorgar-lhe o título de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
n° 1.620/2004 em turno único.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
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Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-
1.631/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Aparecida
de Minas, com sede no Município de Frutal.

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 Associação em causa é uma instituição civil, sem fins lucrativos,

que promove diversas ações que buscam a consolidação da
cidadania. Para tanto, desenvolve atividades sociais, culturais e
esportivas; ampara a família no que diz respeito à saúde, auxilia
gestantes e crianças e combate a miséria dos moradores.

Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade
pública.

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

1.631/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Alberto Bejani, relator.	-

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.659/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei
em tela visa a declarar de utilidade pública o Centro de Apoio à
Criança - CAC -' com sede no Município de Guaranésia.

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
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A instituição em causa é uma entidade civil, sem fins lucrativos.
Comprometida com as causas sociais, auxilia os alunos nos deveres

escolares, propicia-lhes formação básica profissional, além de
atividades de lazer.

A atividade filantrópica é confirmada pela transferência dos recursos
auferidos para aqueles que necessitam de apoio e acompanhamento -
as crianças pobres.

Por sua atuação, a referida entidade merece o reconhecimento do
poder público, representado, no caso, pelo título de utilidade pública.

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

1.659/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.669/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores
dos Bairros Planalto e Esperança da Cidade de Nova Módica, com
sede no Município de Nova Módica.

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

Fundamentação
A instituição em causa é uma entidade civil, sem fins lucrativos.
Com o foco de trabalho na infância, envida esforços para oferecer

educação, lazer, cultura e saúde às crianças de até 3 anos, bem como
para amparar gestantes carentes.

Contribui efetivamente para a formulação de políticas públicas que
visem dar suporte às gestantes e à evolução da infância,
estabelecendo parcerias com outras organizações.

Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade
pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.669/2004 em turno único, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.682/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, o Projeto de Lei n° 1.682/2004
visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE -, com sede no Município de Tocantins.

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

Fundamentação
A APAE de Tocantins, fundada em 2001, é sociedade civil,

beneficente e assistencial.
Entre os serviços prestados aos seus assistidos, destaca-se a

promoção de medidas de âmbito municipal que visem assegurar-lhes
o perfeito ajustamento e bem-estar, além da coordenação e execução
dos programas oriundos da Federação das APAEs do Estado e da
Federação Nacional das APAEs.

Por sua luta em melhorar as condições de vida do excepcional,
merece a entidade ser declarada de utilidade pública.

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

n° 1.682/2004 em turno único.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.688/2004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a entidade denominada Obras Sociais da
Paróquia de Sant'Ana de Sete Lagoas - OSPASA -' com sede no
Município de Sete Lagoas.

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 instituição, sociedade civil sem fins lucrativos, presta

assistência social à população carente do Bairro Boa Vista, em Sete
Lagoas, e elabora e executa projetos que visam obter e destinar
recursos para melhoria das suas condições de vida. Cria, mantém e
gerencia núcleos assistenciais, onde são prestados vários serviços.

Por sua atuação, a referida entidade merece o título de utilidade
pública.

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

1.68812004 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.69812004

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação de Apoio ao Adolescente e
à Pessoa da Terceira Idade do Bairro Xangri-lá e Adjacência - AAAPTI
-, com sede no Município de Contagem.

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 instituição civil, sem fins lucrativos.
Realiza várias ações que promovem a integração dos associados na

comunidade através de programas culturais, esportivos e de
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conscientização social.

Executa serviços de eletrificação, transporte e saúde no Bairro
Xangri-lá e vizinhança, distribui roupas e alimento para seus
moradores; reivindica dos poderes públicos melhorias de infra-
estrutura.

Por sua atuação, a referida entidade merece o titulo de utilidade
pública.

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

1.698/2004, em turno único.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.748/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Genaro, o Projeto de Lei n°
1.748/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação Nacional dos Detetives e Agentes de Segurança
Brasileiros, com sede no Município de Contagem.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 19/6/2004, 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 Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre a matéria em exame,

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.

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 proposição em análise tem como objetivo a concessão do título de
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utilidade pública à Associação Nacional dos Detetives e Agentes
de Segurança Brasileiros, constituída, segundo o art. 1° de seu
estatuto, "tendo por finalidade o estudo, a coordenação e proteção dos
interesses da classe, bem como a colaboração com os poderes
públicos e principalmente a união desses profissionais e sua
solidariedade social".

Ainda segundo o seu estatuto, o art. 5°, "a", define como associados
todos os que participem da categoria profissional de que é
representante, e o art. 6 0 , "c" e § 1°, assegura como direito do sócio,
pessoal e intransferível, desfrutar dos serviços fornecidos pela
entidade.

Assim sendo, a Associação Nacional dos Detetives e Agentes de
Segurança Brasileiros 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° 1.748/2004.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Bonifácio Mourão, relator - Ermano

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

1.750/2004
Comissão de Constituição e Justiça

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

tem por objetivo declarar de utilidade pública a União dos Escoteiros
do Brasil - Região de Minas Gerais, com sede no Município de Juiz de
Fora.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, foi a
matéria publicada no diário oficial do Estado, em 19/6/2004, e, a
seguir, encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem
preliminarmente seus aspectos jurídico, constitucional e legal.

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
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sua diretoria não são remunerados e os Diretores são pessoas
reconhecidamente idôneas.

O art. 46 do estatuto da entidade dispõe que seus Diretores e
conselheiros não serão remunerados, enquanto o § 2 0 do art. 30
dispõe que, sendo ela dissolvida, o patrimônio remanescente será
destinado a instituições praticantes do escotismo, reconhecidas pela
Organização Mundial do Movimento Escoteiro e registradas no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a outra congênere.

Em virtude de erro material ocorrido no art. 1° da proposição,
relativamente à sigla da entidade, há de se 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, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.75012004 com a Emenda n° 1, nos
termos que se seguem.

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

do Brasil - UEB - Região Minas Gerais, com sede no Município de Juiz
de Fora.".

Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Fábio

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

1.752/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição sob comento, do Deputado Sebastião Navarro Viera,

tem por objetivo seja declarada de utilidade pública o Grupo de Teatro
Boca de Cena de Muzambinho, com sede nesse município.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", ocorrida em
19/6/2004, 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. 10 da Lei 

no 
12.972, de 1998, que dispõe sobre

a matéria, pode receber o título declaratório de utilidade pública
estadual a entidade constituída ou em funcionamento no Estado,
desde que possua personalidade jurídica e 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. 25 e 31 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.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.752/2004.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Ermano

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

1.764/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei n°

1.764/2004 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação Sucesso Sobre Rodas, com sede no Município de Passos.

Publicada no 'Diário do Legislativo", em 25/6/2004, 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
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Os requisitos pelos quais as associações civis em funcionamento

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados 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
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 19 do seu estatuto prevê que as
atividades da administração da entidade serão gratuitas, e o art. 30
determina que, no caso de sua dissolução, seu patrimônio será
destinado a outra instituição de natureza filantrópica.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicídade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.764/2004.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Ermano Batista, relator - Gustavo

Valadares - Fábio Avelar.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.033/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, a proposição em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Areado o imóvel que especifica.

O projeto foi publicado no 'Diário do Legislativo", de 6/9/2003 e
encaminhado a esta Comissão, a fim de ser apreciado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Em outubro de 2003, esta Comissão houve por bem baixar, em
diligência a proposição ao Secretário de Estado de Governo, para que
se manifestasse sobre a pretendida transferência de domínio do bem
público, cujo atendimento se deu mediante a Nota Técnica n° 64/2003,
da lavra da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em comento de obter a autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa transferir a titularidade de imóvel
de propriedade do Estado ao patrimônio do Município de Areado,
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constituído de terreno urbano com área de 294m 2 e respectivas
benfeitorias, integrado no patrimônio do Estado, em virtude de
extinção da MinasCaixa.

A matéria está sujeita à regra emanada do art. 18 da Constituição do
Estado e do art. 17 da Lei Federal n°8.666, de 1993, que subordinam
a alienação de bens da administração pública à prévia autorização
legislativa e à existência de interesse publico devidamente justificado.

O atendimento ao interesse público evidencia-se no parágrafo único
do art. 1 0 da proposição em análise, que destina o imóvel à instalação
do Legislativo Municipal e do Serviço Integrado de Administração
Tributária e Fiscal. Além disso, o art. 2 0 impõe a reversão do bem ao
domínio do Estado se, findo o prazo de três anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada tal
destinação.

Cabe notar que a diligência mencionada no relatório foi cumprida,
nos termos da Nota Técnica n° 6412003, que contém parecer da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, favorável à doação,
desde que conste na escritura pública de doação a obrigatoriedade do
município em disponibilizar um espaço para a instalação de unidade
da Defensoria Pública.

Para atender a essa condição expressa do Poder Executivo, é
necessário que a proposição seja alterada, acrescentando-se uma
terceira destinação. Para tal, apresentamos o Substitutivo n° 1 que
visa também a adequá-la à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.033/2003
na forma do Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N°1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Areado o imóvel

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Areado o imóvel constituído de terreno urbano, e benfeitorias, com
área de 294m 2 (duzentos e noventa e quatro metros quadrados),
situado nesse município e registrada sob o n° 7.720, a fis. s/n° do livra
2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Areado.
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Parágrafo único - O imóvel destina-se à instalação da Câmara

Municipal de Areado, de unidade da Defensoria Pública e do Serviço
Integrado de Administração Tributária e Fiscal - SIAT.

Art. 20- O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, decorrido o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Fábio Avelar - Ermano

Batista - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.324/2003

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em
epígrafe institui a Política Estadual de Educação Preventiva à
Hanseníase e de Combate ao Preconceito no Estado de Minas
Gerais.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 19112/2003, foi o projeto
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que perdeu o prazo
para emitir seu parecer.

Vem, agora, a proposição à Comissão de Saúde para ser apreciada
quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto institui a Política Estadual de Educação Preventiva à

Hanseníase e de Combate ao Preconceito no Estado de Minas Gerais
e prevê, como objetivos, a redução do processo de exclusão social
dos portadores da doença; o estímulo à pluralidade das ações
preventivas, terapêuticas, reabilitadoras e legais; o incentivo à
participação da sociedade nas iniciativas voltadas para a prevenção e
a erradicação da hanseníase, além da divulgação periódica das ações
que busquem informações científicas e éticas que resguardem a
cidadania da população portadora da doença.

Como diretrizes da política instituída estão a educação preventiva; a
atenção integral ao portador da doença e sua rede social que



765
compreende o conjunto de dispositivos sanitários e socioculturais
constituídos sob uma visão integrada da saúde, além da contribuição
ao debate sobre a hanseníase e a eliminação do preconceito contra
os portadores, compreendendo a disponibilização de estudos e
experiências nas áreas da saúde, educação e cidadania.

Examinada a legislação em vigor, verifica-se a existência de muitas
normas federais e estaduais que tratam da proteção e da assistência
aos hansenianos, tanto no nível federal, como no âmbito do Estado.
Cabe destacar, de forma especial, as disposições do item II do Anexo
1 da Portaria n° 95-GM, de 26/1/2001, do Ministério da Saúde, que
editou a Norma Operacional de Assistência à Saúde - NOAS-SUS 01-
2001 -, em que se descrevem as responsabilidades e as respectivas
atividades correlacionadas para a eliminação da hanseníase. As
responsabilidades são a busca ativa e o diagnóstico clínico de casos,
o cadastramento dos portadores da doença, o tratamento
supervisionado dos casos, o controle das incapacidades físicas e as
medidas de prevenção da doença. Entre as atividades indicadas para
o cumprimento do programa de eliminação da hanseníase
mencionam-se: a identificação de sintomáticos dermatológicos, a
classificação clínica de casos, o acompanhamento ambulatorial e
domiciliar, a avaliação dermatoneurológica, o fornecimento de
medicamentos, a feitura de curativos, o atendimento de
intercorrências, a avaliação, a classificação, a prevenção e o
tratamento de incapacidades físicas. Além disso, prevê ainda a norma
que todas as atividades sejam acompanhadas de etapas educativas.

Considerando-se que toda a assistência à saúde prevista no Anexo!
da NOAS-2001 é parte das responsabilidades e ações estratégicas
mínimas de atenção básica a serem executadas por todos os
municípios, tem-se a eliminação da hanseníase como prioridade do
SUS, ou seja, a nenhum município é permitido ignorar a doença.

A NOAS-SUS segue a linha adotada pelo Plano Nacional de
Eliminação da Hanseníase, que tem por objetivo a eliminação da
doença até o final de 2005, segundo diretrizes do acordo firmado entre
os países membros da Organização Mundial da Saúde - OMS -, em
1999, durante a III Conferência Mundial de Eliminação da Hanseníase.
A inserção do tratamento da doença no nível de atenção básica
significa que as equipes do Programa de Saúde da Família - PSF -, o
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Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS - e todas as
unidades do SUS passam a integrar a rede de atendimento ao
paciente, facilitando o acesso universal ao diagnóstico e ao
tratamento.

Na esfera estadual, temos a Lei n° 12.623, de 1997, que dispõe
sobre a orientação aos alunos de ensino fundamental e médio da rede
estadual sobre doenças infecto-contagiosas, entre as quais está
incluída a hanseníase. A referida norma prevê a realização de
palestras, vídeos, exposições, cartazes e seminários sobre as formas
de contaminação, evolução e profilaxia da doença.

O projeto que analisamos focaliza os desdobramentos socioculturais
da hanseníase. Dado o preconceito ancestral que acompanha a
doença, os portadores e seus descendentes padecem sofrimento
histórico de exclusão social, retratado, até mesmo, na literatura, no
cinema, nas artes em geral. Observa-se que as diretrizes da Política
de que trata o projeto, em seu art. 30 , se voltam prioritariamente para
ações educativas e socioculturais, com vistas à melhoria da qualidade
de vida e à eliminação do preconceito contra o hanseniano. Dentro
desse prisma, a proposição tem espaço de atuação, uma vez que
ainda é necessária a completa integração dos doentes, dos ex-
doentes e de suas famílias na sociedade. Por essa razão,
entendemos que o projeto é oportuno e necessário no nosso Estado,
que precisa ainda estabelecer estratégias educativas e informacionais
para o acolhimento completo do portador de hanseniase.

No entanto, ao estabelecer atribuições para o Poder Executivo, o art.
4° da proposição desacata o princípio da separação de Poderes,
previsto no art. 20 da Constituição Federal, e contraria a reserva de
iniciativa atribuída ao Governador do Estado para criar cargo e função
públicos na administração direta, bem como para estruturar Secretaria
de Estado, conforme previsto no art. 66, inciso III, alíneas "b" e "e", da
Carta política mineira. Por esse motivo, suprimimos o referido
dispositivo no projeto, deixando para a área responsável do Executivo
a definição das ações a serem desenvolvidas.

Conclusão
Diante do exposto, somospela aprovação do Projeto de Lei no

1 .324/2003 com a Emenda n° 1, que apresentamos:
EMENDA N° 1
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Suprima-se o art. 4° do Projeto de Lei n° 1.324/2003,

renumerando-se os demais.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente e relator - Neider Moreira - Fahim

Sawan.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.609/2004

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Leonardo Moreira, tem como
objetivo dispor sobre a obrigatoriedade de afixação, pelas farmácias e
drogarias, de lista com relação dos medicamentos genéricos.

Publicado em 8/5/2004, foi o projeto distribuído preliminarmente à
Comissão de Constituição e Justiça para receber parecer acerca da
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Agora, em face do que dispõe o art. 188, c/c o art. 103, IV, "a", do
Regimento Interno, vem a proposição a esta Comissão para receber
parecer de mérito.

Fundamentação
Verifica-se, pela leitura do projeto de lei em tela, que o subscritor da

proposição pretende facilitar para o consumidor a aquisição de
medicamento genérico, assim estabelecido na Lei Federal n° 9.787,
de 10/2/99. Para tanto, propõe que os estabelecimentos comerciais
que distribuam tais produtos fiquem obrigados a disponibilizar uma
relação completa desses medicamentos.

A medida proposta não só facilitará o acesso aos produtos
farmacêuticos comercializados a preços mais baratos como também
evitará a aquisição de medicamentos de marca que possuem o
mesmo princípio ativo e, evidentemente, têm custo mais elevado no
mercado. Essa transparência que se busca dar nas relações entre
consumidores e fornecedores atende, ainda, ao que dispõem os arts.
4°, 6° e 30 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
consubstanciado na Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90.

A disponibilização da relação contendo os medicamentos genéricos
facilitará, ainda, o atendimento dos receituários médicos, que hoje, por
força de determinação lega!, devem recomendar a utilização, do
remédio não mais por sua marca, e sim em razão do seu princípio
ativo.
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Há necessidade, entretanto, de se modificar o projeto para

melhorar a sua forma e o seu alcance. Por esse motivo,
apresentamos, na conclusão do nosso parecer, o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 1° turno, do

Projeto de Lei n° 1.609/2004 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a obrigatoridade de manutenção por parte dos

estabelecimentos comerciais de relação contendo os medicamentos
genéricos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os estabelecimentos que comercializam os medicamentos

genéricos de que trata a Lei Federal n° 9.787, de 10 de fevereiro de
1999, ficam obrigados a manter, para consulta dos consumidores, a
relação atualizada desses medicamentos na forma do § 1° do art. 30
da referida lei.

Art. 20 - Ao estabelecimento que descumprir esta lei serão aplicadas
as sanções de que trata o ad. 56 da Lei Federal n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990, sem prejuízo de outras penalidades aplicáveis à
espécie.

Art. 30 - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Lúcia Pacífico, Presidente e relatora - Antônio Júlio - Vanessa

Lucas.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.677/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Meio, a proposição em epígrafe tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Três
Corações o imóvel que especifica.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo", em 28/5/2004, e
encaminhado a esta Comissão a fim de ser apreciado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos
arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Em 16/6/2004, esta relatoria houve por bem baixar em diligência a
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proposição ao Secretário de Planejamento e Gestão, para que se
manifestasse sobre a pretendida transferência de domínio do bem
público, cujo cumprimento se deu mediante a Nota Técnica n°
44/2004.

Fundamentação
O imóvel de que trata o projeto de lei constitui-se de terreno com

área aproximada de 2.500m 2, situado no Município de Três Corações,
doado ao Estado em 1984, para que nele se construísse cadeia
pública. O agente donatário não finalizou a obra prevista, estando o
imóvel em estado de abandono, inclusive com sérios riscos de
desabamento.

Diante dessa circunstância, o atual Prefeito intenta seja o bem
utilizado para a construção de uma unidade escolar da rede municipal,
como prevê o parágrafo único do art. 1 1 da proposição, atendendo ao
interesse da comunidade local.

A autorização legislativa para que o Poder Executivo celebre
contrato de doação tem como fundamento a Constituição do Estado -
art. 18- e a Lei Federal n°8.666, de 1993- art. 17-, cujas normas são
protetoras do interesse público e vêm atender ao princípio da
indisponibilidade dos bens estatais, que não se encontram à livre
disposição da vontade do administrador público.

Cabe notar que, por intermédio da citada Nota Técnica n° 44/2004, a
Secretaria de Planejamento e Gestão manifesta-se favorável à
doação, tendo em vista o abandono do imóvel e a aquiescência da
Policia Civil do Estado, órgão ao qual o imóvel está vinculado.

Ademais, o art. 2 0 da proposição impõe a reversão do bem ao
domínio 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.

Atendendo, portanto, às normas em vigor, não vislumbramos óbice à
tramitação da matéria na Casa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.677/2004.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Fábio

Avelar - Ermano Batista.
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PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°

1.127/2003
Comissão de Administração Pública

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.127/2003, da Deputada Marília Campos,

estabelece critérios para oferta e aceitação de presentes por
autoridades públicas e agentes políticos e dá outras providências.

A matéria recebeu parecer favorável da comissão por que passou,
tendo sido aprovada na forma do Substitutivo n° 1, apresentado em
Plenário, com as Emendas n os 1, 2, 3, 4, e 5, da Comissão de
Administração Pública.

Retorna agora o projeto a esta Comissão para análise em 2 0 turno e
para que seja elaborada a redação do vencido, que segue anexa e é
parte deste parecer.

Fundamentação
O objetivo da proposta em epígrafe é disciplinar o recebimento e a

oferta de presentes pelos agentes públicos estaduais.
Não é tão incomum o cidadão oferecer presentes ou brindes às

autoridades públicas com o intuito perverso de obter favores pessoais.
Por outro lado, não se pode afastar a hipótese de agentes públicos
utilizarem recursos do erário para presentear pessoas amigas,
alegando tratar-se de divulgação de matéria de interesse público.

A proposta em tela justamente coíbe situações dessa natureza,
revestindo-se, portanto, do mais elevado alcance social. Conforme
esta Comissão se pronunciou em seu parecer para o 1° turno, trata-se
de uma medida que "ajuda a concretizar o princípio constitucional da
moralidade, mencionado no 'caput' do art. 37 da Constituição da
República. Receber presentes em troca da prestação de favores
especiais ou presentear amigos com bens adquiridos com recursos
públicos é algo imoral".

Não obstante, o projeto, na forma como foi aprovado, exige alguns
aperfeiçoamentos, em especial a definição de limites financeiros mais
compatíveis com a realidade estadual. Nesse sentido, apresentamos,
ao final do parecer, o Substitutivo n° 1 ao texto do vencido em 10
turno.

Conclusão
Com base na argumentação aduzida, opinamos pela aprovação do
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Projeto de Lei n° 1.127/2003 na forma do Substitutivo n° 1 ao
vencido em 1° turno.

SUBSTITUTIVO N° 1
Estabelece critérios para oferta e aceitação de presentes por

autoridades públicas e agentes políticos e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A oferta e a aceitação de presentes por agentes políticos e

autoridades públicas ordenadoras de despesas, no âmbito dos três
Poderes do Estado, serão admitidas exclusivamente por ocasião de
atividades oficiais, eventos protocolares, solenidades especiais e
missões diplomáticas.

§ 1° - E vedada a aceitação de presente ofertado por pessoa,
empresa ou entidade que:

- esteja sujeita à jurisdição regulatória, normativa ou fiscalizatória
do órgão ou da entidade a que pertence a autoridade;

li - tenha interesse pessoal, profissional ou empresarial em decisão
individual ou de caráter coletivo, que possa ser tomada pela
autoridade, em razão do cargo;

III - mantenha relação comercia! com o órgão ou a entidade a que
pertence a autoridade;

IV - represente interesse de terceiros, como procurador ou preposto.
§ 20 - E permitida a aceitação de presentes:

- em razão de laços de parentesco ou amizade, desde que o seu
custo seja arcado pelo próprio ofertante, e não por pessoa, empresa
ou entidade que se enquadre em qualquer das hipóteses previstas no
parágrafo anterior;

II - quando ofertados por autoridades estrangeiras ou brasileiras, nos
casos protocolares em que houver reciprocidade, ou em razão do
exercício de funções diplomáticas, no valor estimado máximo de
208,16 UFEMGs - duzentas e oito vírgula dezesseis Unidades Fiscais
do Estado de Minas Gerais -, exceto quando se tratar de obra de valor
artístico.

Art. 20 - A autoridade que receber presentes com valor superior a
208,16 UFEMGs deverá adotar uma das seguintes providências, em
razão da natureza do bem:

- tratando-se de bem de valor histórico, cultural ou artístico,
encaminhá-lo ao acervo do IEPHA-MG, para que este lhe dê o destino
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legal adequado;

li - nos demais casos, promover a sua doação ao Serviço Voluntário
de Assistência Social - SERVAS -, ao Fundo da Infância e
Adolescência ou ao Fundo Estadual de Assistência Social, na forma
disposta pelo respectivo Conselho de Ética Pública.

Art. 30 - Não caracteriza presente, para os fins desta lei:
- prêmio, em dinheiro ou bens, concedido à autoridade por entidade

acadêmica, científica ou cultural, em reconhecimento a sua
contribuição de caráter intelectual;

II - prêmio concedido em razão de concurso de acesso público a
trabalho de natureza acadêmica, científica, tecnológica, cultural ou de
melhoria de gestão pública;

III - bolsa de estudos vinculada ao aperfeiçoamento profissional ou
técnico da autoridade, desde que o patrocinador não tenha interesse
em decisão que possa ser tomada pela autoridade, em razão do cargo
que ocupa.

Art. 40 - E permitida a aceitação de brindes que, cumulativamente:
- não tenham valor comercial;

II - sejam distribuídos por entidade de qualquer natureza a título de
cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos
ou datas comemorativas, desde que não ultrapassem o valor unitário
de 208,16 UFEMO5;

III - não sejam distribuídos em periodicidade inferior a doze meses;
IV - sejam de caráter geral e, portanto, não se destinem a agraciar

exclusivamente uma determinada autoridade.
Parágrafo único - Caso o valor do brinde ultrapasse 208,16 UFEMGs

ou não se enquadre nas hipóteses previstas nos incisos 1 a IV deste
artigo, será ele tratado como presente, sujeitando-se ao disposto no
art. 20 desta lei.

Art. 50 - A oferta de presentes e brindes só será permitida se houver
dotação orçamentária consignada especificamente para esse fim, em
programa apropriado vinculado à unidade orçamentária ou ao órgão
que o ofertante representa, sujeitando-se aos valores estabelecidos
nesta lei.

Art. 60 - A incorporação de presentes ao patrimônio histórico, cultural
ou artístico, assim como a sua doação a fundo público, constará de
registro específico, para fins de controle.
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Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Jô Moraes, relatora - Ermano Batista -

Sebastião Helvécio - Alberto Bejani.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°1.127/2003

Estabelece critérios para oferta e aceitação de presentes por
autoridades públicas e agentes políticos e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A oferta e a aceitação de presentes por agentes políticos e

autoridades públicas ordenadoras de despesas, no âmbito dos três
Poderes do Estado, serão admitidas exclusivamente por ocasião de
atividades oficiais, eventos protocolares, solenidades especiais e
missões diplomáticas.

§ 1° - E vedada a aceitação de presente ofertado por pessoa,
empresa ou entidade que:

- esteja sujeita à jurisdição regulatória do órgão a que pertence a
autoridade;

II - tenha interesse pessoa!, profissional ou empresarial em decisão
individual ou de caráter coletivo, que possa ser tomada pela
autoridade, em razão do cargo;

III - mantenha relação comercial com o órgão a que pertence a
autoridade;

IV - represente interesse de terceiros, como procurador ou preposto.
§ 20 - E permitida a aceitação de presentes:

- em razão de laços de parentesco ou amizade, desde que o seu
custo seja arcado pelo próprio ofertante, e não por pessoa, empresa
ou entidade que se enquadre em alguma das hipóteses previstas no
parágrafo anterior;

II - quando ofertados por autoridades estrangeiras ou brasileiras nos
casos protocolares ou em razão do exercício de funções diplomáticas,
no valor estimado máximo de 165,96 UFEMGs, exceto quando se
tratar de obras de arte.

Art. 20 - Não sendo viável a recusa ou a devolução imediata de
presente cuja aceitação é vedada, a autoridade deverá adotar uma
das seguintes providências, em razão da natureza do bem:
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- tratando-se de bem de valor histórico, cultural ou artístico,

encaminhá-lo ao acervo do IEPHA-MG, para que este lhe dê o destino
legal adequado;

II - nos demais casos, promover a sua doação ao Fundo da Infância
e Adolescência ou ao Fundo Estadual de Assistência Social.

Art. 30 - Não caracteriza presente, para os fins desta lei:
- prêmio, em dinheiro ou bens, concedido a autoridade por entidade

acadêmica, científica ou cultural, em reconhecimento a contribuição
de caráter intelectual;

II - prêmio concedido em razão de concurso de acesso público a
trabalho de natureza acadêmica, científica, tecnológica ou cultural;

III - bolsa de estudos vinculada ao aperfeiçoamento profissional ou
técnico da autoridade, desde que o patrocinador não tenha interesse
em decisão que possa ser tomada pela autoridade, em razão do cargo
que ocupa.,

Art. 40 - E permitida a aceitação de brindes, como tal entendidos os
que, cumulativamente:

- não tenham valor comercial ou sejam distribuídos por entidade de
qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação
habitual ou por ocasião de eventos ou datas comemorativas de
caráter histórico ou cultural, desde que não ultrapassem o valor
unitário de 82,98 UFEMGs;

II - não sejam distribuídos em peridiocidade inferior a doze meses;
III - sejam de caráter geral e, portanto, não se destinem a agraciar

exclusivamente uma determinada autoridade.
§ 1° - Caso o valor do brinde ultrapasse 82,98 UFEMGs, será ele

tratado como presente, sujeitando-se aos limites desta lei.
§ 2° - Havendo dúvida se o brinde tem valor comercial de 82,98

UGEMGs, a autoridade determinará sua avaliação junto ao comércio,
podendo ainda, se julgar conveniente, dar-lhe desde logo o tratamento
de presente.

Art. 50 - A oferta de presentes e brindes só será permitida se houver
dotação orçamentária consignada especifica para esse fim, em
programa apropriado vinculado à unidade orçamentária ou ao órgão
que o ofertante representa, sujeitando-se aos valores estabelecidos
nesta lei.

Art. 60 - 0 Poder Executivo publicará anualmente a relação dos
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presentes recebidos e ofertados pela administração pública, seus
valores e, no caso dos recebidos, a dos órgãos a que foram
destinados.

Parágrafo único - A incorporação de presentes ao patrimônio
histórico-cultural e artístico, assim como a sua doação a fundo público,
constará de registro específico, para fins de controle.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.128/2003
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio

Relatório
De autoria da Deputada Marília Campos, o projeto de lei em epígrafe

institui a Política Estadual de Incentivo às Incubadoras de Empresas.
Aprovado em 1° turno na forma do Substitutivo n°3, da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, a proposição volta a esta
Comissão para receber parecer de 2 0 turno, nos termos dos arts. 102,
XIII, "b", e 189, do Regimento Interno. A redação do vencido, anexa, é
parte deste parecer.

Fundamentação
A instituição da Política Mineira de Incentivo à Incubação de

Empresas e Cooperativas tem o objetivo de fomentar o surgimento e a
consolidação de cooperativas, pequenas empresas e microempresas,
caracterizadas pela inovação tecnológica, bem como pela utilização
de métodos modernos de gestão, autogestão e produção.

Conforme justificação da autora, a incubação de empresas tem se
consolidado em todo o mundo como um dos mecanismos que
viabilizam a transformação do conhecimento em produtos, processos
e serviços, no qual é imprescindível a participação ativa da
comunidade que realiza pesquisas e atividades tecnológicas nas
universidades e em outras instituições de produção de conhecimento.

Segundo dados do SEBRAE, as pequenas empresas, médias
empresas, e microempresas perfazem mais de 90% das empresas
existentes no Brasil nos diversos setores de indústria, comércio e
serviço, empregando cerca de 53% da população economicamente
ativa do País. Estima-se, entretanto, que as barreiras burocráticas,
técnicas, comerciais e a falta de capacidade gerencial levam 80% das
microempresas e das pequenas empresas brasileiras a encerrarem
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suas atividades antes do primeiro ano de existência.

Na análise da matéria por esta Comissão, em 1° turno, entendemos
que também as cooperativas exercem um papel de grande relevância
na nossa economia atual e não poderiam deixar de figurar entre as
beneficiárias desta proposição.

No entendimento da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, a proposição, na forma original, cria um programa
administrativo de governo e um comitê gestor que o administraria,
medidas estas que são de competência exclusiva do Executivo. Só
esse Poder é que pode alterar a estrutura ou atribuir competência a
órgão integrante de sua própria administração. Ademais, as ações
governamentais que demandam recursos públicos devem,
necessariamente, estar previstas na Lei Orçamentária Anual, de
iniciativa do Poder Executivo. Essas alterações ensejaram a
apresentação do Substitutivo n° 3, daquela Comissão, com o objetivo
de corrigir as impropriedades da proposição e aprimorá-la.

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

1.128/2003 no 20 turno, na forma do vencido do 1 0 turno.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Biel Rocha, relator - Maria Olívia.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°1.128/2003

Institui a Política Estadual de Incentivo às Incubadoras de
Empresas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Política Mineira de Incentivo à Incubação de

Empresas e Cooperativas - PMIE -, com o objetivo de fomentar o
surgimento e a consolidação de cooperativas, de pequenas empresas
e de microempresas, caracterizadas pela inovação tecnológica, bem
como pela utilização de métodos modernos de gestão, autogestão e
produção.

Parágrafo únic	A PMIE deverá considerar as especificidades
regionais e locais.

Art. 20 - Para os efeitos desta lei define-se como incubadora a
pessoa jurídica de direito público ou privado, ou estrutura de suporte
gerencial inserida em instituição de direito público ou privado, que
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estimule a criação e o desenvolvimento de cooperativas, de
pequenas empresas e de microempresas industriais ou, ainda, de
prestadora de serviços de base tecnológica e inovação, por meio de
apoio técnico, administrativo e gerencial, compreendendo, ainda, a
capacitação técnica do empreendedor.

Art. 30 - A PMIE tem como finalidade:
- gerar trabalho e renda;

II - aumentar a competitividade da economia mineira por meio da
incorporação de inovações tecnológicas;

III - capacitar empreendedores, por meio de formação complementar
técnica e gerencial;

IV - evitar o fechamento precoce de cooperativas, de pequenas
empresas e de microempresas no Estado;

V - fomentar a cooperação entre instituições de pesquisa e
empresários, consolidando vínculos de transferência de tecnologia;

VI - estimular a produção intelectual sobre a criação de empresas e
cooperativas, como estudos, pesquisas, publicações e seminários;

VII - criar e consolidar uma cultura empreendedora e cooperativista;
VIII - apoiar a criação de empresas com gestão própria;
IX - apoiar a formação de cooperativas de trabalho e renda, dando-

lhes o suporte técnico necessário ao seu desenvolvimento;
X - promover o desenvolvimento regional, por meio da implantação

de empresas e cooperativas voltadas para as atividades econômicas e
laborativas da região.

Art. 40 - O Estado apoiará a implantação de incubadoras de
empresas e de cooperativas por meio de:

- adoção de incentivos à formação de redes entre os diversos
agentes, objetivando a complementação de competências;

II - estabelecimento e adequação de infra-estrutura voltada à
produção e difusão de novas tecnologias;

III - articulação, intra e intersetorial, entre os diversos agentes
governamentais, universidades, centros de pesquisa e setor privado,
visando a promoção e o desenvolvimento regional, sustentado nas
novas tecnologias;

IV - implantação de espaços direcionados ao estímulo, à
criatividade e à inovação tecnológica.

Art. 50 - As incubadoras de empresas e cooperativas, constituídas
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com a participação do Estado, apoiarão as empresas e
cooperativas admitidas em regime de incubação, por meio da
prestação direta ou indireta de serviços e assessoria, visando sua
gestão.

Art. 60 - As incubadoras de empresas e cooperativas poderão
oferecer, quando for o caso, e, de acordo com sua disponibilidade,
espaço físico adequado à instalação temporária de escritórios e
laboratórios da empresa ou cooperativa admitida.

Art. 70 - As incubadoras manterão, quando for o caso, espaço tísico
para uso compartilhado das empresas e cooperativas incubadas, que
se constituem em:

- sala de reunião;
II - auditório;
III - área para demonstração dos produtos, processos e serviços das

empresas incubadas;
IV - secretaria;
V - escritório;
VI - instalações laboratoriais.
Art. 80 - As empresas e cooperativas poderão candidatar-se à

incubação, por meio de processo seletivo ou demanda espontânea,
que serão definidos pelas incubadoras, observando-se sua autonomia.

§ 10 - Os projetos serão analisados segundo a viabilidade técnica,
econômica, social, capacidade financeira dos proponentes e
viabilidade de financiamento.

§ 20 - O processo seletivo de que trata o "caput" deste artigo será
precedido de ampla divulgação.

Art. 9° - As incubadoras, empresas e cooperativas incubadas
elaborarão relatórios periódicos de suas atividades.

Parágrafo único - As incubadoras, empresas e cooperativas
incubadas que recebam recursos financeiros públicos apresentarão
prestação de contas, na forma pactuada.

Art. 10 - Incluem-se, no âmbito da política de que trata esta lei, as
seguintes modalidades de fomento ao desenvolvimento:

- pré-incubação, que concerne à orientação das empresas e
cooperativas candidatas à incubação sobre a elaboração do plano de
negócios, planejamento estratégico e desenvolvimento do projeto.

11 - incubação à distância, que se caracteriza pela oferta dos serviços
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a que se refere o art. 50 desta lei às empresas já constituídas,
ainda não instaladas, bem como às empresas residentes.

III - pós-incubação, que diz respeito à orientação às empresas e
cooperativas que já tenham graduado, estando inseridas no mercado,
sobre obtenção de financiamentos, acesso a consultorias, instituições
de ensino e pesquisa e assistência técnica.

Art. 11 - Compete à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior do Estado de Minas Gerais - SECTES -, junto ao Poder
Executivo do Estado, a gestão da política instituída por esta lei, por
meio de seu Programa de Inovação Tecnológica no Parque Industrial
Mineiro, em atendimento às diretrizes estabelecidas pelo Conselho
Estadual de Ciência e Tecnologia - CONECIT.

Art. 12 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.036/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.036/2003, de autoria do Deputado Célio

Moreira, que declara de utilidade pública a entidade Amigos do Peito -
Grupo de Apoio à Cura do Câncer de Mama, com sede no Município
de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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° 1.036/2003
Declara de utilidade pública a entidade Amigos do Peito - Grupo de

Apoio à Cura do Câncer de Mama, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

Peito - Grupo de Apoio à Cura do Câncer de Mama, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.528/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.528/2004, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública o Hospital e
Maternidade Maria Eulália, com sede no Município de Silvianópolis, 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° 1.52812004
Declara de utilidade pública o Hospital e Maternidade Maria Eulália,

com sede no Município de Silvianópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° Fica declarado de utilidade pública o Hospital e Maternidade

Maria Eulália, com sede no Município de Silvianópolis.
Art. 20— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.566/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.566/2004, de autoria do Deputado Arlen
Santiago, que declara de utilidade pública a Associação de Diabéticos
do Norte de Minas - ADNORTE -, com sede no Município de Montes
Claros, 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.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte

redação final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.566/2004

Declara de utilidade pública a Associação de Diabéticos do Norte de
Minas - ADNORTE -, com sede no Município de Montes Claros.

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

Diabéticos do Norte de Minas - ADNORTE -, com sede no Município
Montes Claros.

Art. 20_ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de junho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 717/2004, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento •de
Fabricio Silva Pereira, ocorrido em 30/6/2004, em Patos de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o falecimento do
Sr. MilIo Carli Mantovani, ocorrido em 517/2004, em Poços de Caldas.
(- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Associação Comercial, Industrial e Rural

de Andradas - ACIRA - pelo 200 aniversário de sua fundação
(Requerimento n° 2.941/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de Coração de
Jesus pelo aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
2.945/2004, da Deputada Ana Maria Resende);

de aplauso à Companhia de Mineração Serra Azul - COMISA - pelos
50 anos de sua fundação (Requerimento n° 2.948/2004, do Deputado
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Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Haylton Ary Novaes, Presidente da
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -
Regional Sul, pela passagem do Dia da Indústria (Requerimento n°
2.950/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Afonso Gonzaga, Presidente da
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -
Regional do Centro-Oeste , pela passagem do Dia da Indústria
(Requerimento n° 2.95112004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a FIEMG - Regional do Pontal do Triângulo
pela passagem do Dia da Indústria (Requerimento n° 2.952/2004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a FIEMG - Regional do Vale do Rio Grande
pela passagem do Dia da Indústria (Requerimento n° 2.953/2004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a FIEMG - Regional do Rio Doce pela
passagem do Dia da Indústria (Requerimento n° 2.954/2004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a FIEMG - Regional Zona da Mata pela
passagem do Dia da Indústria (Requerimento n° 2.955/2004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a FIEMG - Regional do Vale do Aço pela
passagem do Dia da Indústria (Requerimento n° 2.956/2004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a FIEMG - Regional do Vale do Paranaíba
pela passagem do Dia da Indústria (Requerimento n° 2.957/2004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a FIEMG - Regional do Alto Paranaíba pela
passagem do Dia da Indústria (Requerimento n° 2.958/2004, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a FIEMG - Regional Norte pela passagem do
Dia da Indústria (Requerimento n° 2.959/2004, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com a FIEMG - Regional Metropolitana de Belo
Horizonte pela passagem do Dia da Indústria (Requerimento n°
2.960/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de aplauso ao Hospital Eduardo de Menezes pela passagem do
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cinqüentenário de sua fundação (Requerimento n° 2.961/2004, da
Deputada Vanessa Lucas);

de aplauso ao Centro de Recuperação e Reabilitação Vida Plena -
CRER-VIP -, pelas comemorações de seus 24 anos de fundação
(Requerimento n° 2.970/2004, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Indústria de Calcinação - ICAL pela inauguração da
fábrica ICAL Energética, em Três Marias, e pela escolha de seu sócio-
fundador, Sr. Lúcio Pentagna Guimarães, como o Industrial do Ano
pela FIEMG (Requerimento n° 2.971/2004, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com o Município de Perdões pela passagem dos
92 anos de sua emancipação (Requerimento n° 2.976/2004, do
Deputado Adalciever Lopes);

de congratulações com a Estrada de Ferro Vitória-Minas - EFVM -
pela comemoração dos 100 anos de sua fundação (Requerimento n°
2.988/2004, do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com o jornalista Maurício Azêdo por sua posse
como Presidente da Associação Brasileira de Imprensa - ABI
(Requerimento n° 2.989/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sociedade Rural de Montes Claros pelos
60 anos de sua fundação e pela realização da 3Q Exposição
Agropecuária (Requerimento n° 2.993/2004, da Deputada Ana Maria
Resende);

de congratulações com a Marinha do Brasil pela passagem do Dia
da Marinha (Requerimento n° 2.994/2004, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Município de Pirapora pelos 92 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 2.996/2004, do Deputado Arlen
Santiago);

de congratulações com a Sociedade Guarda Mirim Tarcila Gomes
da Rocha pelos dez anos de sua fundação (Requerimento n°
2.997/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Colégio Diamantinense pelos 70 anos de sua
fundação (Requerimento n° 3.003/2004, dos Deputados Chico Simões
e Wanderley Avila);

de congratulações com o Município de Caetanópolis pelo
cinqüentenário de sua emancipação (Requerimento n° 3.004/2004, do
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Deputado Doutor Ronaldo);

de aplauso à Secretaria de Agricultura ao IMA e à Associação dos
Amigos do Parque da Gameleira pela realização da 44 a Exposição
Estadual Agropecuária (Requerimento n° 3.006/2004, do Deputado
Doutor Ronaldo);

de congratulações com a Sra. Sônia Estela de Meio por sua posse
na Superintendência de Polícia Federal em Minas Gerais
(Requerimento n° 3.059/2004, do Deputado Leonardo Moreira).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 10 DE JULHO DE 2004

ATAS

ATA DA 37a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a 	EM 5/7/2004
Presidência dos Deputados Mauri Torres, Adelmo Carneiro Leão e

Luiz Fernando Faria
Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: Ata - 2a Parte

(Ordem do Dia): P Fase: Discussão e Votação de Pareceres:
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n

o
s 1.466/2004; 736,

1.290, 1.292, 1.294, 1.311 e 1.312/2003 e 1.395/2004; aprovação -
Registro de presença - 2' Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Prosseguimento da votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n°
1.353/2004; renovação da votação do Substitutivo n° 1; aprovação -
Votação, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
57/2003; requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho; aprovação -
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 117/2003; aprovação com a
Emenda n° 1 - Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 679/2003;
aprovação na forma do Substitutivo n° 2; prejudicial idade dos
Substitutivos nos 1 e 3 - Votação, em V turno, do Projeto de Lei n°
997/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Votação, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 1.128/2003; aprovação na forma do
Substitutivo n° 3; prejudicial idade dos Substitutivos n os 1 e 2 -
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.351/2004; aprovação -
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.354/2004; discursos da
Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Alberto Bejani e
Weliton Prado; votação do Substitutivo n° 1, salvo emendas;
aprovação; prejudicial idade das Emendas n°5 1, 3 e 5; votação das
Emendas n

o
s 6 e 7; aprovação; prejudicialidade da Emenda n° 2;

votação da Emenda n° 4; aprovação; declaração de voto - Votação,
em 1° turno, doProjeto de Lei n° 1.510/2004; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1 - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.538/2004; aprovação - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
292/2003; aprovação na forma do vencido em 1° turno - Votação, em
20 turno, do Projeto de Lei n° 501/2003; aprovação na forma do
vencido em 1° turno - Discussão, em 1° tumo, da Proposta de Emenda
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à Constituição n° 22/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1
- Discussão, em turno único, dos Projetos de Lei n

o
s 1.709, 1.710 e

1.711/2004; aprovação - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n°
1.690/2004; encerramento da discussão; votação nominal do
Substitutivo n° 1; aprovação; declaração de voto - Discussão, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 1.753/2004; aprovação - Discussão, em
turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 16.005;
manutenção - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Resolução n°
1.774/2004; aprovação com a Emenda n° 1 - Discussão, em 1° turno,
do Projeto de Lei Complementar n° 49/2003; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, com as Emendas n

o
s 1 e 2 - Discussão, em 1° turno,

do Projeto de Lei Complementar n° 55/2004; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
43/2003; apresentação dos Substitutivos n os 2 a 4; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto com os substitutivos à
Comissão de Educação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
545/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 1.149/2003; aprovação com as Emendas
nos 1 e 2; declaração de voto - Discussão, em 1 tumo, do Projeto de
Lei n° 1.152/2003; apresentação da Emenda n° 1; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto com a emenda à Comissão de
Turismo - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.334/2003;
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n

o
s 1 a 6 -

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.344/2003;
apresentação das Emendas n°5 7 a 14; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto com as emendas à Comissão de
Administração Pública - Discussão, em l o turno, do Projeto de Lei n°
1.350/2004; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo
emendas; aprovação; votação das Emendas n

o
s 1 a 4, 6 e 7;

aprovação; votação da Emenda n° 5; rejeição - Discussão, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 1.517/2004; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.744/2004; apresentação da Emenda n° 1; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto com a emenda à Comissão de
Administração Pública - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°
1.335/2003; apresentação da Emenda n° 5; encerramento da
discussão; votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do
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vencido em 1° turno; votação das Emendas n os 1 a 4; aprovação;
votação da Emenda n° 5; aprovação; declarações de voto -
Requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento; anulação
do despacho de encaminhamento; votação, em 1° turno, do Projeto de
Lei n° 1.744/2004; votação do Substitutivo n° 1; aprovação -
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 - Adalciever Lopes - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes -
José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Lúcia Pacifico - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo
Gonçalves - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Miguel Martini - Neider
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Ricardo Duarte
- Roberto Carvalho - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h12min, a lista de

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

i a Parte
Ata

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

2a Parte (Ordem do Dia)
i a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
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Presidência passa à 2 a Parte da reunião, em sua V Fase, com a
apreciação de pareceres e requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
n°5 1.46612004, do Governador do Estado, que cria e disciplina o
Programa de Pagamento Incentivado de Débitos para com a Fazenda
Pública do Estado, 736/2003, do Deputado Sebastião Navarro Vieira,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cabo Verde o
imóvel que especifica, 1.290/2003, do Deputado Ricardo Duarte, que
acrescenta inciso ao art. 14 da Lei n° 14.181, de 17/1/2002, e dá
outras providências, 1.292/2003, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Leopoldina o
imóvel que especifica, 1.29412003, do Governador do Estado, que
institui as carreiras dos profissionais da educação básica do Estado de
Minas Gerais, 1.311/2003, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Guaxupé o imóvel que
especifica, 1.31212003, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Três Pontas o imóvel que
especifica, e 1.395/2004, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Aiuruoca o imóvel que
especifica. (A sanção).

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença nas , galerias do

Presidente do Tribunal de Alçada, Juiz Alvimar de Avila, e de
:representantes do Sindicato da Justiça.

28 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a

Presidência passa à 2a Fase da 2a Parte da reunião, com a discussão
e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 1 0 turno, do

Projeto de Lei n° 1.35312004, do Governador do Estado, que
transforma cargos de provimento em comissão da Secretaria de
Governo a que se referem o art. 2 0 e o Anexo X do Decreto n°43.187,
de 10/2/2003 (transforma dez cargos de provimento em comissão de
Assistente Auxiliar em três cargos de provimento em comissão de
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Assessor II). A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
n° 1. A Presidência vai renovar a votação do Substitutivo n° 1. Em
votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.353/2004 na
forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Administração Pública.

Votação, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
5712003, da Comissão Especial do Tribunal de Contas, que modifica o
art. 124 da Constituição Estadual, que dispõe sobre o Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas e acrescenta dispositivo ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias. A Comissão Especial
opinou pela aprovação da proposta na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou. Emendada em Plenário, voltou a proposta à Comissão
Especial, que opina pela aprovação da Emenda n° 1 na forma da
Subemenda n° 1, de sua autoria, e com a Emenda n° 2, que
apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Alberto Pinto
Coelho, solicitando o adiamento da votação da Proposta de Emenda à
Constituição n° 57/2003. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1° 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 imóvel que especifica. A Comissão de 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 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 10 turno, o Projeto de Lei n°
117/2003 com a Emenda n° 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 679/2003, do Deputado
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Leonardo Moreira, que obriga as distribuidoras de combustíveis a
colocar lacres eletrônicos nos tanques dos postos de combustíveis e
dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor
perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de Transporte opinou
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, que apresentou.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Defesa do
Consumidor, que opina pela rejeição do Substitutivo n° 3. Em votação,
o Substitutivo n° 2. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a
aprovação do Substitutivo n° 2, ficam prejudicados os Substitutivos nos
1 e 3. Fica, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n°
679/2003 na forma do Substitutivo n° 2. A Comissão de Defesa do
Consumidor.

O Sr. Presidente (Deputado Luiz Fernando Faria) - Votação, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 997/2003, do Deputado Mauri Torres, que
altera a Lei n° 14.608, de 23/1/2003, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Sem-Peixe o imóvel que especifica. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
n° 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo n° 1. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 997/2003 na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Votação, em 10 turno, do
Projeto de Lei n° 1.12812003, da Deputada Marília Campos, que cria o
Projeto Mineiro de Incubadora de Empresas. A Comissão de Justiça
perdeu 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
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apresenta, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Turismo, e do Substitutivo n° 2, da Comissão de Educação. Em
votação, o Substitutivo n° 3. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com
a aprovação do Substitutivo n° 3, ficam prejudicados os Substitutivos
n

o
s 1 e 2. Fica, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n°

1.128/2003 na forma do Substitutivo n° 3. A Comissão de Turismo.
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.351/2004, do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel
de propriedade do Estado ao Município de Pouso Alegre. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. 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° 1.354/2004, do
Governador do Estado, que altera a Lei n° 11.402, de 14/1/94, que
cria o Fundo Penitenciário Estadual e dá outras providências, modifica
a forma como são administrados os recursos do Fundo e aumenta as
suas receitas. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas n os 1 a 5, que
apresenta. A Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão
de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Segurança Pública, e pela
rejeição das Emendas n

o
s 1 a 5, da Comissão de Justiça. Emendado

em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira,
que opina pela aprovação das Emendas n

o
s 6 e 7. Com a palavra,

para encaminhar a votação, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara* - Gostaria de deixar registrado o

voto favorável do Bloco PT-PCdoB ao Substitutivo n° 1, que destina
recursos do Fundo à Secretaria de Defesa Social e à Defensoria
Pública. E importante que esse Fundo realmente encaminhe recursos
a essas áreas. Mas, ao mesmo tempo, somos contrários às Emendas
nos 1 a 7, que distribuem recursos também para o Tribunal de Justiça
e para a Procuradoria de Justiça, porque achamos que os recursos
devem ser concentrados exatamente na Secretaria de Defesa Social e
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na Defensoria Pública, órgãos que realmente têm condições de
geri-los, beneficiando, assim, a mudança no sistema penitenciário e a
recuperação dos detentos. Ao contrário, a distribuição a tantos órgãos
impede essa mudança radical no sistema penitenciário.

Portanto, somos favoráveis ao Substitutivo n° 1 e contrários às
Emendas n

o
s 1 a 7, e pedimos que os Deputados e as Deputadas

votem contrariamente a elas.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o

Deputado Alberto Bejani.
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, vou dar meu voto de

confiança ao Governador Aécio Neves, mas tanto eu quanto os
demais Deputados e a própria população brasileira já andamos
desconfiados de criação de fundos, haja vista o exemplo da própria
CPMF, que foi criada para investimento na saúde. Hoje estamos
vendo a saúde necessitando cada vez mais de dinheiro e nenhuma
verba sendo destinada à classe pobre deste País, que depende do
seu plano de saúde, o SUS, que, por sua vez, lamentavelmente não a
atende.

Se a finalidade desse Fundo Penitenciário Estadual for cumprida,
determinando que os presos que lá estão sejam recuperados, é
positiva, porque não é justa a situação em que se encontram hoje as
penitenciárias mineiras. Depois, querem culpar o Judiciário, as
delegacias e os Delegados, os direitos humanos, enfim, querem
culpar todos, menos o Governo, que deixa de investir na educação do
cidadão que cometeu um crime. Ele cometeu um crime e deve pagar
pelo que fez, mas tem que ser reintegrado à sociedade, senão a
situação vira uma bola-de-neve, como estamos vendo hoje em todo o
Estado de Minas e em todo o Brasil.

Portanto sou favorável, desde que os recursos do Fundo sejam
realmente aplicados nas penitenciárias do Estado. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Sr. Presidente, venho à tribuna, mais
uma vez, falar em favor da Defensoria Pública de Minas Gerais, que
se encontra em estado de calamidade pública. E um absurdo até hoje
o Governador não ter se pronunciado. Há mais de um mês os
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Defensores Públicos estão em greve, mas, infelizmente, o
Governador não toma providências.

Quem são os Defensores Públicos? São os advogados do povo, dos
pobres, daqueles que não têm condições de pagar pelos serviços de
um advogado. Infelizmente, vemos o absurdo, o descaso do Governo
de Minas que não se preocupa principalmente com as pessoas menos
favorecidas.

Os Defensores Públicos precisam de mais estrutura. O prédio da
Defensoria não tem a mínima condição de funcionamento. Lá não há
papel, não há xerox, não há tinta nas impressoras. No último concurso
foram aprovados mais de 700 Defensores. Públicos, mas hoje há
apenas cerca de 400 na carreira.

Justamente por isso, Sr. Presidente, é que estamos de acordo com
o Projeto de Lei n° 354, de 2004, do Governador do Estado, que cria o
Fundo e destina verbas para a Defensoria Pública. Somos a favor
porque achamos que temos que resgatar a carreira dos Defensores
Públicos e fazer valer a lei que foi aprovada nesta Casa, que é de
equiparação. Devemos equiparar o salário dos Defensores Públicos
aos do Ministério Público. Então, fica a nossa defesa a favor dos
Defensores Públicos de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com  a aprovação do Substitutivo n°
1, ficam prejudicadas as Emendas n os 1, 3 e S. Em votação, as
Emendas n

o
s 6 e 7. As Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com  a
aprovação da Emenda n° 7, fica prejudicada a Emenda n° 2. Em
votação, a Emenda n° 4. As Deputadas e os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.354/2004 na
forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n os 4, 6 e 7. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Declaração de Voto
A Deputada Maria Tereza Lara - Registramos voto contrário do

Bloco PT-PCdoB às Emendas nos 1 a 7. A Emenda n° 4, aprovada
com nosso voto contrário, isenta de participar do fundo um
representante da pastoral católica e outro das pastorais evangélicas.
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E muito importante que o fundo não seja administrado apenas por
representantes do Governo, mas também por representantes dos
movimentos sociais organizados, como as pastorais, que
acompanham de perto a questão penitenciária. Portanto lamentamos
que essa emenda tenha suprimido a participação das pastorais
católicas e evangélicas na administração do fundo.

O Sr. Presidente - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.510/2004, do Deputado Sidinho do Ferrotaco, que autoriza o Poder
Executivo a fazer reverter aos sucessores de Aristides de Souza Maia
e Maria do Carmo de Resende Chaves o imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo
n° 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado,
em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.510/2004 na forma do Substitutivo
n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.538/2004, do
Governador do Estado, que altera a denominação da Companhia de
Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais -PRODEMGE-,
de que trata a Lei n° 6.003, de 12/10/72. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Administração Pública 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
Administração Pública.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 292/2003, do Deputado
Dinis Pinheiro, que autoriza reversão de imóvel que descreve ao
Município de Nova União e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, na forma do
vencido em 1° turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de
Lei n° 292/2003 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de
Redação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 50112003, do Deputado
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Wanderley Ávila, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Guiricema o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Lei n° 501/2003 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
22/2003, do Deputado Durval Angelo, que altera a Seção III do
Capítulo II da Constituição do Estado e acrescenta artigo ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. A Comissão Especial opina
pela aprovação da proposta na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, 1, c/c
os arts. 201 e 263, 1, do Regimento Interno. As Deputadas e os
Deputados que desejarem aprová-la registrarão "sim"; os que
desejarem rejeitá-la registrarão "não". Com a palavra, o Sr. Secretário
para proceder à chamada dos Deputados para votação nominal. Em
votação, o Substitutivo n° 1.

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Andrade) - (- Faz a chamada.).
- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Antônio Carlos Andrada -

Leonardo Moreira - Ivair Nogueira - Elmiro Nascimento - Gil Pereira -
Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Ana Maria Resende - André
Quintão - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - José
Henrique - Laudelino Augusto - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Marcelo Gonçalves - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro
Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila -
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Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Votaram "sim"
49 Deputados; não houve voto contrário. Está aprovado o Substitutivo
n° 1. Fica, portanto, aprovada, em. 1 0 turno, a Proposta de Emenda à
Constituição n° 22/2003 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão
Especial.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Discussão, em turno
único, do Projeto de Lei n° 1.70912004, do Governador do Estado, que
autoriza a abertura de crédito suplementar de R$7.370.000,00 ao
Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça do
Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o  aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.710/2004, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar
de R$4.127.576,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do
Ministério Público do Estado e do Fundo Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.711/2004, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito especial de
R$31.000.000,00 para atender despesas com inversão financeira do
Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - FUNPEMG. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.690/2004, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a reestruturação societária
da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -, altera a Lei n°
8.655, de 18/9/84, que dispõe sobre mudança de denominação de
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Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - CEMIG - para Companhia
Energética de Minas Gerais - CEMIG - e sobre ampliação de seu
objetivo social e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucional idade do projeto na forma do Substitutivo n°
1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação
nominal, nos termos do inciso 1 do art. 163 do Regimento Interno e em
cumprimento do disposto no § 15 do art. 14 da Constituição do
Estado, introduzido pela Emenda à Constitucição n° 50, de 2001, que
determina ainda o quórum de 3/5 dos membros desta Assembléia
para sua aprovação, ou seja, 48 votos favoráveis. As Deputadas e os
Deputados que desejarem aprová-la responderão "sim" os que
desejarem rejeitá-la responderão "não". Com a palavra, o Sr.
Secretário para proceder à chamada dos Deputados para votação
nominal. Em votação, o Substitutivo n° 1.

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Andrade) - (- Faz a chamada.).
- Respondem "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Antônio Carlos Andrada -

Leonardo Moreira - Ivair Nogueira - Elmiro Nascimento - Gil Pereira -
Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Adalciever Lopes - Alberto Bejani - Ana Maria Resende - André
Quintão - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecilia
Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô
Moraes - José Henrique - Laudelino Augusto - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Neider Moreira
- Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Sargento Rodrigues - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 48 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o Substitutivo n° 1. Fica, portanto, aprovado,
em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.690/2004 na forma do Substitutivo
n° 1. A Comissão de Administração Pública.

rs
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Declaração de Voto

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, não poderia deixar
de registrar, em nome do Bloco PT-PCdoB, a votação favorável ao
projeto de desverticalização da CEMIG para cumprir legislação
federal. Pudemos acompanhá-lo de perto, através da Comissão de
Constituição e Justiça, e queremos ressaltar o papel do
SINDIELETRO, como representante dos funcionários da CEMIGI
conseguindo aperfeiçoar o projeto e garantir a participação efetiva do
sindicato no conselho de administração. Sabemos da grande
importância da CEMIG para todo o povo mineiro. Ressaltamos mais
uma vez a participação do SINDIELETRO. Tivemos a felicidade,
juntamente com a companheira Jô Moraes e com outros Deputados
do nosso bloco, de contribuir para aperfeiçoar esse projeto e fazer
com que a verdadeira democracia reinasse também na CEMIG, com a
participação efetiva dos funcionários, pelo seu sindicato.
Cumprimentamos esta Casa e sobretudo o SINDIELETRO por sua
participação na aprovação desse projeto, garantindo os direitos dos
servidores.

O Sr. Presidente - Discussão, em V turno, do Projeto de Lei n°
1.753/2004, do Governador do Estado, que dispõe sobre. o reajuste do
vencimento básico dos servidores policiais civis e da remuneração
básica dos militares e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucional idade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados queo aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
16.005, que dispõe sobre a contratação de serviço de detecção de
velocidade em rodovias e dá outras providências. A Comissão
Especial opina pela manutenção do veto. Em discussão, o veto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai
submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade
com o art. art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento
Interno. A Presidência vai dar início ao processo de votação e, para
tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus

WC
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lugares. Em votação, o veto.

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

Adalciever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto
Pinto Coelho - Ana Maria Resende - Antônio Andrade - Antônio Carlos
Andrada - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Jayro Lessa - Jô Moraes - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Mauri Torres - Olinto Godinho - Padre João - Paulo
Cesar - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Sargento Rodrigues -
Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Ávila - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 31 Deputados. Votaram "não" 9
Deputados, totalizando 40 votos. Está mantido, em turno único, o Veto
Parcial à Proposição de Lei n° 16.005. Oficie-se ao Governador do
Estado.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 1.774/2004, da
Mesa da Assembléia, que altera os arts. 8° 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. A
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do projeto com a Emenda
n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo
emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n°
1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Resolução n° 1.774/2004 com a Emenda n° 1. A
Mesa da Assembléia.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n°49/2003,
do Governador do Estado, que institui e estrutura a carreira da
Advocacia Pública do Estado e a carreira de Advogado Autárquico e
Fundacional. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade
do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão
de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma
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do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nos
1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Justiça, com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Administração
Pública. A Presidência informa que as emendas encaminhadas pelo
Sr. Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 234/2004,
publicada em 4/6/2004, foram incorporadas ao parecer da Comissão
de Justiça e serão arquivadas nos termos do inciso IV do art. 180 do
Regimento Interno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art.
260, inciso 1, c/c os arts. 192 e 255 do Regimento Interno. As
Deputadas e os Deputados que desejarem aprová-la registrarão 'sim"
e os que desejarem rejeitá-la registrarão "não". A Presidência vai dar
início ao processo e, para tanto, solicita aos Deputados que tomem
seus lugares. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas.

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

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto
Pinto Coelho - Ana Maria Resende - Antônio Andrade - Antônio Carlos
Andrada - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fabim Sawan - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô
Moraes - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Luiz Femando Faria
- Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo Cesar - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Sargento Rodrigues -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Avila - Zé Maia.

O Deputado Durval Angelo - Não consegui votar pelo painel, Sr.
Presidente. Meu voto é "sim".

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 39 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o Substitutivo n° 1, salvo emendas. Em
votação, as Emendas n

o
s 1 e 2.

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

Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana
Maria Resende - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Biel
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Rocha - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Cého Moreira -
Daimo Ribeiro Silva - Diizon Meio - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô
Moraes - Laudehno Augusto - Leonardo Moreira - Luiz Fernando Faria
• Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Padre João - Paulo
Cesar - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Sargento Rodrigues -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderiey Avila - Zé Mala.

o Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, gostaria de registrar
o meu voto "sim".
.0 Deputado Olinto Godinho - Gostaria também de registrar o meu

voto "sim", Sr. Presidente.
o Sr. Presidente - Votaram "sim" 39 Deputados; não houve voto

contrário. Estão aprovadas as Emendas n
o
s 1 e 2. Fica, portanto,

aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei Complementar no 49/2003 na
forma do Substitutivo n° 1 com as Emendas nos 1 e 2. A Comissão de
Administração Pública.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n°55/2004,
do Governador do Estado, que dá nova redação ao § 1° do art. 28 da
Lei Complementar n° 64, de 25/3/2002, que institui o regime próprio de
previdência social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso 1, c/c os
arts. 192 e 255 do Regimento Interno. Em votação, o Substitutivo n° 1.

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

Adaiclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto
Pinto Coelho - Ana Maria Resende - Antônio Andrade - Antônio Carlos
Andrada - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecilia
Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô
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Moraes - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Luiz Fernando
Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olivia - Maria Tereza Lara -
Olinto Godinhõ - Padre João - Paulo Cesar - Rêmolo Aloise - Ricardo
Duarte - Sargento Rodrigues - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Avila - Wetiton Prado - Zé Maia.

- Registra "não" o seguinte Deputado:
Durval Angelo.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 40Deputados; votou 'não" 1

Deputado. Está aprovado o Substitutivo n° 1. Fica, portanto, aprovado,
em 1° turno, o Projeto de Lei Complementar n° 5512004 na forma do
Substitutivo n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 43/2003, do Deputado
Miguel Martini, que dispõe sobre o ensino religioso confessional nas
escolas da rede pública estadual. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Educação perdeu prazo para emitir
parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
SUBSTITUTIVOS AO PROJETO DE LEI N° 43/2003

SUBSTITUTIVO N°2
Dispõe sobre o ensino religioso confessional nas escolas da rede

pública estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Ensino Religioso é disciplina de matrícula facultativa das

escolas da rede pública do ensino fundamental do Estado de Minas
Gerais e é lecionada nos horários normais das escolas, assegurado o
respeito às diversidades cultural e religiosa, vedadas quaisquer
formas de proselitismo.

- O Ensino Religioso será ministrado em todas as séries ou ciclos
do ensino fundamental, e a opção pela educação religiosa deverá ser
manifestada pelo aluno ou por seus responsáveis legais no ato da
matrícula.

II - O Ensino Religioso será facultativo para o ensino médio,
cabendo ao colegiado de cada escola deliberar sobre sua inclusão e
eventual exclusão.

rÃ
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Art. 2° - No sistema de ensino do Estado de Minas Gerais, o

Ensino Religioso será lecionado como Educação Religiosa, que
incluirá todos os aspectos da formação humana dos alunos
matriculados.

- A carga horária da Educação Religiosa não será computada para
o cálculo das oitocentas horas anuais mínimas previstas para o ano
letivo.

II - A Educação Religiosa será ministrada na forma de inter-
religiosidade, e serão estudados aspectos da religiosidade, da
fenomenologia da religião, da ética e da antropologia cultural e
filosófica, sendo vedada a abordagem do aspecto confessional para a
formulação dos conteúdos.

III- As escolas da rede pública estadual estabelecerão atividades
substitutivas para os alunos que não fizerem opção pelo estudo da
Educação Religiosa.

Art. 30 - Compete ao Conselho Estadual de Educação:
- definir os requisitos de habilitação específica, mínima ou

emergencial, a serem exigidos dos profissionais que quiserem lecionar
a disciplina Educação Religiosa, nos termos da Lei Federal n° 9.394,
de 1996;

II - definir parâmetros e critérios de transição para o aproveitamento
dos professores considerados atualmente habilitados para lecionar
Educação Religiosa pela Secretaria de Estado da Educação;

III - pronunciar-se a respeito da validade de cursos de pós-
graduação e cursos de extensão universitária destinados à
especialização e outras modalidades de formação pedagógica de
professores para Educação Religiosa, realizados dentro e fora do
Estado de Minas Gerais;

IV - opinar sobre a criação de cursos superiores específicos de
Educação Religiosa, suas grades curriculares e formas de realização.

Parágrafo único - O Conselho de Ensino Religioso do Estado de
Minas Gerais, CONER-MG -, de acordo com suas atribuições legais,
estatutárias e regimentais, emitirá pareceres acerca dos conteúdos
estabelecidos para os cursos superiores, bem como suas formas de
habilitação.

Art. 40 - A Secretaria de Estado da Educação regulamentará as
regras de transição para a implantação das formas de habilitação
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estabelecidas pelo Conselho Estadual de Educação, de acordo
com o inciso li do artigo anterior.

Art. 50 - A Comissão Central de Educação Religiosa - COMCER -,
instituída pela Resolução n° 17, de 2000, da Secretaria de Estado da
Educação, será diretamente responsável pelo acompanhamento e
pela avaliação da Educação Religiosa no Estado de Minas Gerais e
fará parceria com o CONER-MG para a execução das seguintes
atividades, em comum acordo:

- definição de critérios para a indicação e apresentação de
professores de Educação Religiosa;

li - elaboração e execução de programas de formação de
professores de Educação Religiosa, quando a Secretaria de Estado
da Educação solicitar-lhes apoio para a realização de tais tarefas;

III - integração junto à Secretaria de Estado da Educação para a
organização, o planejamento e a execução de atividades pedagógicas
e para o estabelecimento de parâmetros curriculares, buscando a
qualificação dos professores de Educação Religiosa;

IV - apresentação de lista de candidatos para ocupação de vagas de
professor de Educação Religiosa, indicados pelas autoridades
religiosas credenciadas;

V - sugestão de critérios para a dispensa de participação em
atividades de formação permanente.

Art. 60 - Para aplicação dos dispositivos desta lei, observar-se-á o
que dispõem as Leis Federais n

o
s 9.394, de 1996 e 9.475, de 1997.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor no primeiro dia útil do ano
subseqüente à data de sua publicação.

Art. 80 -Revogam-se as disposições em contrário.
Durval Angelo
Justificação: Estamos apresentando substitutivo ao Projeto de Lei n°

43/2003, do Deputado Miguel Martini, com o objetivo de acrescentar
inovações importantes ao conteúdo da proposta original.

Sugerimos as seguintes mudanças, entre outras: a garantia do
aproveitamento de professores já habilitados para lecionar o ensino
religioso nas escolas públicas do ensino fundamental; a participação
do CONER-MG, visto que a Lei Federal n° 9.475, de 1997, determina
que entidade civil seja ouvida para a definição dos conteúdos da
educação religiosa; a participação efetiva da Comissão Central de
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Educação Religiosa no que tange a vários aspectos do ensino da
disciplina no Estado; a mudança na data em que entrará em vigor a
lei, a fim de se evitarem tumultos no início do ano letivo.

Visando, portanto, tão-somente apresentar algumas sugestões
importantes ao projeto original, esperamos que nosso substitutivo seja
bem acolhido pelos nobres pares.

SUBSTITUTIVO N°3
Dispõe sobre o ensino religioso na rede pública de ensino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O ensino religioso, de matricula facultativa, entendido como

área de conhecimento e parte integrante da formação básica do
cidadão, é componente curricular de todas as séries ou todos os anos
dos ciclos do ensino fundamental, até mesmo na educação de jovens
e adultos.

§ 1° - Fica garantido aos professores de ensino religioso o mesmo
tratamento dispensado aos outros professores da rede pública de
ensino.

§ 2° - O ensino religioso respeitará a diversidade cultural e religiosa,
sendo vedadas quaisquer formas de proselitismo e de abordagens de
caráter confessional.

§ 3° - O ensino religioso terá carga horária computada nas 800 horas
mínimas previstas para o ano letivo e será ministrado em horário
normal das escolas da rede pública.

§ 40 - Ao aluno que não optar pelo ensino religioso serão oferecidos
conteúdos e atividades de formação geral, incluídos na programação
curricular da escola e ministrados no mesmo turno e horário.

Art. 20 - Compete ao colegiado de cada escola deliberar sobre a
inclusão do ensino religioso no ensino médio.

Art. 3° - O ensino religioso, disciplina da área de conhecimento
"educação religiosa", poderá ser denominado educação religiosa nos
termos das diretrizes curriculares para o ensino fundamental.

§ 1° - Caberá à Secretaria de Estado de Educação estabelecer as
diretrizes curriculares para a educação religiosa ou ensino religioso,
ouvida a entidade civil constituída pelas diferentes denominações
religiosas, cultos, filosofias de vida e entidades legais que
representem educadores, pais e alunos.

§ 2° - O ensino religioso será ministrado de forma a abranger
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aspectos da religiosidade em geral, da religiosidade brasileira e
regional, da fenomenologia da religião, da antropologia cultural e
filosófica, da formação ética e dos demais assuntos de interesse dos
educandos, incluindo os da comunidade educativa como um todo.

Art. 4° - O exercício da docência do ensino religioso ou educação
religiosa na rede pública de ensino fica reservado ao profissional que
atenda a um dos seguintes requisitos:

- conclusão de curso superior de licenciatura plena, em qualquer
área de conhecimento, acrescido de cursos de metodologia e filosofia
do ensino religioso oferecidos até a data de publicação desta lei por
entidades credenciadas e reconhecidas pela Secretaria de Estado da
Educação;

II - conclusão de curso superior de licenciatura plena, em qualquer
área de conhecimento, acrescido de curso de especialização - pós-
graduação "lato sensu" - em ensino religioso ou ciências da religião,
com carga horária mínima de 360 horas;

III - conclusão de curso superior de licenciatura plena, em qualquer
área do conhecimento, que contenha, na organização curricular,
conteúdo relativo às ciências da religião, à metodologia e à filosofia do
ensino religioso ou educação religiosa, com carga horária mínima de
500 horas, devidamente autorizado e reconhecido pelo órgão
competente.

Art. 50 - Fica garantido aos profissionais capacitados com a
habilitação de que tratam os incisos 1, II e III do art. 40 o direito de
participar de concurso público na área da docência de ensino religioso
ou educação religiosa da rede pública de ensino.

Parágrafo único - O Poder Executivo terá prazo de noventa dias
para a realização de concurso público na área da docência de ensino
religioso, a partir da data de publicação desta lei.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Laudelino Augusto
Justificação: A educação, conforme a necessidade e o anseio do

povo brasileiro, para que seja libertadora e formadora da cidadania
plena, segundo rege a LDB (Lei n° 9.394, de 1996), precisa ser
integral, ou seja, deve atingir todas as dimensões da vida humana.
Num mundo marcado pelo ateísmo prático e por um exagerado
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sincretismo religioso, bem como por filosofias as mais variadas
possíveis, torna-se fundamental a garantia do ensino religioso escolar.
O ensino religioso ou educação religiosa foi historicamente tratado de
maneira discriminada frente às outras áreas do conhecimento. O
Projeto de Lei n° 43/2003 teve a louvável iniciativa de regulamentar a
matéria em nosso Estado. Publicado, o projeto foi encaminhado às
Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
parecer.

Na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto foi aprovado na
forma do Substitutivo n° 1. O substitutivo veio corrigir alguns
equívocos do texto original e adequá-lo à realidade do nosso Estado.
Um dos avanços foi a eliminação do caráter confessional do ensino
religioso a ser ministrado na rede estadual de ensino que, do
contrário, seria inconstitucional.

Na Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia,
atendendo a requerimento dos Deputados Laudelino Augusto e Padre
João, realizou-se audiência pública onde educadores e representantes
das principais religiões do Estado apresentaram sugestões e críticas
ao Substitutivo n°1.

Na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto
foi aprovado na forma do Substitutivo n° 1.

O Substitutivo n° 3 visa aprimorar a proposição anterior e, assim,
apresentar um texto mais claro que corresponda aos anseios e às
necessidades do ensino religioso e dos educadores dessa disciplina.
Entre as alterações propostas por este Substitutivo destacamos:

1 - a carga horária passa a ser computada no cálculo das oitocentas
horas anuais mínimas. Essa determinação, além de garantir um
tratamento igualitário do ensino religioso em relação às demais
disciplinas, coaduna-se com a posição tanto do Conselho Nacional de
Educação quanto do Conselho Estadual de Educação.

2 - este substitutivo garante que o ensino religioso, como áréa de
conhecimento, seja oferecido a todos os alunos da rede pública em
todos os anos dos ciclos ou séries, até mesmo na educação de jovens
e adultos.

3 - o substitutivo apresenta ainda critérios para o exercício da
docência, matéria que até então não era regulamentada por lei.
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Como educador, tendo ouvido as partes envolvidas mais de perto

com a educação religiosa, que contribuíram na elaboração deste
Substitutivo n° 3, solicitamos aos nobres pares a aprovação deste
substitutivo.

Pela educação de excelência, libertadora e construtora da cidadania!
SUBSTITUTIVO N°4

Dispõe sobre o Ensino Religioso na rede pública estadual de ensino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, é parte

integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental,
assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa, vedadas
quaisquer formas de proselitismo.

§ 1° - A opção pelo ensino religioso será manifestada pelo aluno ou
por seus responsáveis legais no ato da matrícula.

§ 20 - Compete ao colegiado de cada escola deliberar sobre a
inclusão do ensino religioso no ensino médio, dentro das normas
vigentes.

Art. 20 - Ao aluno que não optar pelo ensino religioso serão
oferecidos conteúdos e atividades de formação geral, incluídos na
programação curricular da escola e manifestados no mesmo turno e
horário.

Art. 30 - Para definição dos conteúdos do ensino religioso, será
ouvida a entidade civil constituída pelas diferentes denominações
religiosas, sendo vedada a abordagem do aspecto confessional.

Art. 40 - Fica garantido aos professores da disciplina de ensino
religioso o mesmo tratamento dispensado às outras disciplinas da
rede estadual de ensino.

Parágrafo único - A carga horária da disciplina de ensino religioso
será computada nas 800 horas mínimas previstas para o ano letivo,
ministrada em horário normal das escolas.

Art. 50 - O Ensino Religioso entendido como área de conhecimento
passará a ser denominado Educação Religiosa, nos termos das
diretrizes curriculares para o ensino fundamental.

Art. 60 - O exercício da docência do Ensino Religioso ou da
Educação Religiosa na rede pública de ensino fica reservado a
profissional que preencha os seguintes requisitos:
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- conclusão de curso superior de licenciatura de graduação

plena, com habilitação em Ciência da Religião em Educação
Religiosa, desde que devidamente autorizado e reconhecido pelo
órgão competente;

II - conclusão de curso superior de licenciatura plena, em qualquer
área de conhecimento, acrescido de curso de pós-graduação "lato
sensu" em Ensino Religioso ou Ciência da Religião.

III - conclusão de curso superior de licenciatura plena em qualquer
área do conhecimento que contenha na organização curricular
conteúdo relativo à Ciência da Religião ou Ensino Religioso com carga
horária mínima de 500 horas-aula.

IV - conclusão de curso superior de licenciatura plena, em qualquer
área de conhecimento, acrescido de curso de Metodologia e Filosofia
do Ensino Religioso oferecido até a data desta lei por entidade
credenciada e reconhecida pela Secretaria de Estado da Educação.

Parágrafo único - Os critérios de desempate serão estabelecidos
pela Secretaria de Estado da Educação.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Reuniões, de de 2004.
Gilberto Abramo - George Hilton
Justificação: O art. 33 da Lei n° 9.394, de 20/12/96, alterado pela Lei

n° 9.475, de 22/7/97, passou a vigorar nos seguintes termos:
"Art. 33 - O Ensino Religioso, de matrícula facultativa é parte

integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental,
assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil,
vedadas quaisquer formas de proselitismo.

§ 1 0 - O sistema de ensino regulamentará os procedimentos para a
definição dos conteúdos do Ensino Religioso e estabelecerá as
normas para a habilitação e a admissão dos professores.

§ 20 - O sistema de ensino ouvirá entidade civil constituída pelas
diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos
do Ensino Religioso".

Este substitutivo, além de concordar com o substitutivo da Comissão
de Constituição e Justiça e com os aspectos principais do substitutivo
elaborado em decorrência de reunião especial, para a qual foram

rs
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convocadas autoridades relacionadas com o assunto, achamos por
bem dar nova redação ao Projeto de Lei n° 43, de 2003.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foram apresentados ao projeto
três substitutivos, sendo um do Deputado Durval Angelo, que recebeu
o n° 2, um do Deputado Laudelino Augusto, que recebeu o n° 3, e um
dos Deputados Gilberto Abramo e George Hilton, que recebeu o n° 4,
e que, nos termos do § 20 do art. 188 do Regimento Interno,
encaminha o projeto com os substitutivos à Comissão de Educação
para parecer.
• Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 545/2003, do Deputado
Chico Simões, que dispõe sobre apoio técnico e financeiro a
municípios. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões de
Saúde e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Justiça.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de
Lei n° 545/2003 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.149/2003, do
Deputado Laudelino Augusto, que dispõe sobre a apresentação de
relatório ambiental na forma que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que
apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do
projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a
Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, e com a Emenda n° 2, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n os 1 e 2.
As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 1.149/2003 com as Emendas nos 1 e 2. A

rs
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Comissão de Meio Ambiente.

Declaração de Voto
• Deputado Jayro Lessa - Meu voto é contrário a esse projeto.
• Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°

1.15212003, do Deputado Biel Rocha, que cria o Calendário Turístico
de Minas Gerais, o Questionário de Qualificação de Evento - QQE-, o
Certificado de Registro de Evento - CRE - e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões de Turismo e
de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.152/2003

O art. 66, constante no art. 10 do Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei
n° 1.152/2003, fica acrescido do seguinte § 11:

"Art. 66 - ...........................................
§ 11 - Os formulários previstos nesta lei deverão estar disponíveis

para preenchimento e encaminhamento pela Internet, juntamente com
informações atualizadas sobre eventos turísticos e programas
institucionais de interesse na área de turismo no Estado".

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2004.
Biel Rocha
Justificação: Não obstante o excelente trabalho realizado pela

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pelo Substitutivo n°
1, gostaríamos de submeter à apreciação de nossos pares a inclusão
da disponibilização dos formulários por via da Internet, pois que
consideramos fundamental agilizar e democratizar a divulgação das
informações.

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

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.334/2003, do
Governador do Estado, que reestrutura as carreiras de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental e de Especialista de
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Controle Interno no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas
Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas n os 1 a 6,
que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Justiça, com as Emendas n°5 1 a 6, da Comissão de Administração
Pública. A Presidência informa que as emendas encaminhadas pelo
Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 225/2004,
publicada em 4/6/2004, foram incorporadas ao parecer da Comissão
de Justiça e serão arquivadas nos termos do inciso IV do art. 180 do
Regimento Interno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1,
salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
as Emendas n os 1 a 6. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica,
portanto, aprovado, em 1" turno, o Projeto de Lei n° 1.334/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n

o
s 1 a 6. A Comissão de

Administração Pública.
Discussão, em l o turno, do Projeto de Lei n° 1.344/2003, do

Governador do Estado, que institui e estrutura a carreira de Agente de
Segurança Socioeducativo. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas n

o
s 1 a 6, que

apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira opinam pela aprovação do projeto com as Emendas n

o
s 1 a

6, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.

- Vêm à Mesa as seguintes emendas do Governador do Estado,
encaminhadas por meio da Mensagem n° 232/2003, publicada na
edição do dia 4/6/2004:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.344/2003
EMENDA N°7

O art. 10 fica acrescido do seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único - O quantitativo de cargos da carreira de que trata o

art. 1° é resultante da soma dos cargos de provimento efetivo
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transformados e criados por esta lei.".

EMENDA N°8
O art. 30 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 30 - Para os efeitos desta lei consideram-se:

- Grupo de Atividades: conjunto de carreiras agrupadas segundo
sua área de atuação;

II - Quadro de Pessoal: conjunto de cargos de provimento efetivo e
de provimento em comissão de cada órgão ou entidade;

III - Plano de Carreira: conjunto de normas que disciplinam o
ingresso e o desenvolvimento do servidor público ocupante de cargo
de provimento efetivo em uma determinada carreira e definem sua
estrutura;

IV - Carreira: conjunto de cargos agrupados segundo sua natureza e
complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em
função das responsabilidades e atribuições da carreira;

V - Nível: posição do servidor no escalonamento vertical dentro da
mesma carreira, contendo cargos escalonados em graus,
apresentando os mesmos requisitos de capacitação, mesma natureza,
complexidade, atribuições e responsabilidades, cuja mudança
depende de promoção;

VI - Grau: posição do servidor no escalonamento horizontal no
mesmo nível de determinada carreira, cuja mudança depende de
progressão;

Vil - Cargo Público de Carreira: unidade de ocupação funcional do
quadro de pessoal preenchido por servidor público efetivo, com
criação, remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades
definidos em lei e direitos e deveres de natureza estatutária
estabelecidos em lei complementar.

Parágrafo único - Integram o Grupo de Atividades de Defesa Social
os seguintes órgãos e entidades:

- Secretaria de Estado de Defesa Social;
II - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais;
III - Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;
IV - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;
V - Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais;
VI - Gabinete Militar do Governador."

EMENDA N°9
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O art. 4° passa a ter a seguinte redação:
"Art. 40 - A carreira de que trata esta lei integra o Grupo de

Atividades de Defesa Social, cujos cargos de provimento efetivo são
lotados no Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Defesa
Social.

§ 1° - As atribuições dos cargos que compõem a carreira de Agente
de Segurança Socioeducativo possuem natureza de atividade
exclusiva de Estado.

§ 2° - Fica vedada a mudança de lotação de cargos de provimento
efetivo da carreira de que trata esta lei, bem como a transferência de
seus ocupantes para os demais órgãos e entidades da administração
pública estadual.".

EMENDA N°10
O art. 24 do Projeto de Lei n° 1.344/2003 passa a ter a seguinte

redação:
"Art. 24 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo

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

Parágrafo único - 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.".

EMENDA N°11
O art. 26 passa a ter a seguinte redação:
Art. 26 - Aos seis servidores ocupantes de cargos da classe de

Agente de Segurança Penitenciário, a que se refere o art. 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 art. 18
da Lei n° 14.695, de 2003.".

EMENDA N°12
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Inserir os seguintes arts. 27 e 28 ao Projeto de Lei n° 1.344/2003,

reordenando-se os demais:
"Art. 27 - Aos sessenta e um servidores ocupantes de cargos da

classe de Agente de Segurança Penitenciário, a que se refere o art. 60
da Lei n° 13.720, de 27 de setembro de 2000, à disposição da Polícia
Civil do Estado de Minas Gerais e exercendo a atividade de custódia
de preso, aplica-se o disposto no art. 18 da Lei n°14.695, de 2003.

Art. 28 - O posicionamento dos servidores detentores de função
pública de Agente de Segurança Penitenciário que não tenham sido
efetivados na estrutura da carreira de que trata a Lei n° 14.695, de 30
de julho de 2003, será apenas para fins de percepção do vencimento
básico correspondente ao nível e grau em que for posicionado,
devendo ser mantida a expressão "função pública", bem como ser
atribuída a mesma denominação do nível em que for posicionado.

Parágrafo único - O posicionamento de que trata o "caput" observará
o disposto no art.18 da Lei n° 14.695, de 2003.".

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.344/2004

EMENDA N°13
Acrescente-se ao art. 8 0 o seguinte § 30:
"Art. 80 - ...........................................................
§ 3° - O ingresso na carreira de Agente de Segurança

Socioeducativa fica condiconado à inexistência de antecedentes
criminais.".

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2004.
Rogério Correia
Justificação: A grave situação por que passa a segurança pública

requer dos administradores toda precaução possível na seleção do
corpo de servidores públicos que irá atuar na implantação e na
execução de políticas de segurança pública no Estado, e que seja
exigido de todos, inclusive dos que já ocupam carreiras na área de
segurança, probidade e retidão na condução da coisa pública.

E no intuito de contribuir para o aprimoramento da proposta de lei
em análise neste parlamento que apresentamos emenda à
proposição, para que sejam observados critérios de estrita legalidade
e transparência no recrutamento dos servidores e no exercício das
atividades por parte dos responsáveis pela condução das ações de

-
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defesa social.

Esperando contribuir para minimizar os difíceis problemas
enfrentados por nosso Estado em relação à segurança pública,
contamos co o imprescindível apoio dos nobres pares à aprovação da
presente emenda.

EMENDA N°14
Inclua-se onde convier o seguinte artigo:
Art. .... - Será aplicada aos servidores ocupantes de cargo da

carreira de que trata esta lei a pena de afastamento do trabalho a bem
do serviço público, que figure na qualidade de indiciado em inquérito
ou ação penal instaurada por iniciativa do Ministério Público e acatada
pela justiça, nos casos de:

- praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins e terrorismo;

II - praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro ou
de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores;

III - praticar extorsão e ato de improbidade administrativa em
corrupção passiva ou ativa.

§ 1° - Fica ainda o servidor de que trata o "caput" deste artigo
desautorizado a portar armas e identificação funcional da Secretaria
de Defesa Social.

§ 20 - A pena de que trata o "caput" deste artigo terá a duração até
que seja o caso tramitado em julgado.

§ 3° - Em caso de condenação, o servidor será demitido a bem do
serviço público.

Sala das Reuniões, de julho de 2004.
Rogério Correia.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto
oito emendas, sendo seis do Governador do Estado, que receberam
os n

o
s 7 a 12, e duas do Deputado Rogério Correia, que receberam os

n
o
s 13 e 14, e que, nos termos do § 2 0 do art. 188 do Regimento

Interno, encaminha o projeto com as emendas à Comissão de
Administração Pública para parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.350/2004, do
Governador do Estado, que cria a Ouvidoria-Geral do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui

rÀ



817
pela constitucional idade do projeto com as Emendas n°5 1 a 5, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto com as Emendas n

o
s 1 a 5, da Comissão de

Justiça. A Comissão de Direitos Humanos perdeu prazo para emitir
parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto com as Emendas n

o
s 1 a 4, da Comissão de Justiça, e com

as Emendas n os 6 e 7, que apresenta, e pela rejeição da Emenda n°
5, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo
emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas
nos 1 a 4, 6 e 7. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação,
a Emenda n° 5. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto,
aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.350/2004 com as
Emendas n

o
s 1 a 4, 6 e 7. A Comissão de Direitos Humanos.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.517/2004, do
Governador do Estado, que altera o art. 3 0 da Lei Delegada n° 69, de
29/11/2003, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões de
Administração Pública e Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Justiça. A Presidência informa que as emendas encaminhadas pelo
Governador do Estado por meio da Mensagem n° 347/2004,
publicadas em 19/6/2004, foram incorporadas ao parecer da
Comissão de Justiça e serão arquivadas nos termos do inciso IV do
art. 180 do Regimento Interno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo
n° 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado,
em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.517/2004 na forma do Substitutivo
n° 1. A Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 1° tumo, do Projeto de Lei n° 1.744/2004, do
Governador do Estado, que altera a Lei n° 14.694, de 30/7/2003, que
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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 Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.744/2004

- O § 20 do art. 33 de que trata o art. 1° passa a vigorar com a
seguinte redação:

§ 20 - O prêmio de produtividade só poderá ser percebido por
servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e por cada detentor
de função pública que, mesmo exercendo cargo de provimento em
comissão ou função gratificada, obtiver avaliação de desempenho
individual regular, boa ou excelente, bem como por servidor ocupante,
exclusivamente, de cargo de provimento em comissão.

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2004.
Rogério Correia
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma
emenda do Deputado Rogério Correia, que recebeu o n° 1, e que, nos
termos do § 20 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o projeto
com a emenda à Comissão de Administração Pública para parecer.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.335/2003, do
Governador do Estado, que institui e estrutura as carreiras do Quadro
de Pessoal do Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1° turno com as Emendas n

o
s 1 a 4, que

apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA N°5 AO PROJETO DE LEI N° 1.335/2003
Acrescente-se o seguinte § 30 ao art. 40:
"Art. 40 - ..................
§ 30 - Os procedimentos necessários ao exercício das atribuições da
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carreira de Fiscal Agropecuário, em especial aqueles relacionados
a ações de fiscalização, serão definidos em regulamento.".

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2004.
Antônio Carlos Andrada

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

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

membros do Colégio de Líderes, acordam que seja recebida no 20
turno, emenda ao Projeto de Lei n° 1.335/2003, do Deputado Antônio
Carlos Andrada.

Sala das Reuniões, 5 de julho de 2004.
Antônio Carlos Andrada, Líder do BPSP - Leonardo Moreira, Líder

do Pi- - Elmiro Nascimento, Líder do PFL - Miguel Martini, Líder da
Maioria.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma
emenda do Deputado Antônio Carlos Andrada, que recebeu o n° 5, e
que, por conter matéria nova, vem apoiada pela maioria dos Líderes
com assento nesta Casa. Informa, ainda, que, nos termos do § 4° do
art. 189 do Regimento Interno, a emenda será votada
independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo
emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas
nos 1 a 4. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação,
a Emenda n° 5. 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° 1.335/2093 na forma do
vencido em 10 turno, com as Emendas n

o
s 1 a 5. A Comissão de

Redação.
Declarações de Voto

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, não poderia deixar
de registrar e mostrar, para todos que nos acompanham pela TV
Assembléia, que o Bloco PT-PCdoB votou favoravelmente a vários
projetos que estabelecem plano de carreira para os servidores
públicos das várias Secretarias. Analisamos esses projetos na
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Comissão de Justiça, de que fazemos parte, e vários outros
companheiros analisaram-nos nas comissões de mérito. Contamos
com a participação de sindicatos e de servidores e contribuímos para
que sua votação e aprovação fossem agilizadas, a fim de que o
Governador mandasse as tabelas de vencimento para todos os
servidores.

Em primeiro lugar, queremos a concretização do plano de carreira
da educação, apresentado e aprovado aqui. O Governador tem um
compromisso de mandar essas tabelas. O nosso bloco apresentou
uma emenda para que chegassem dentro de 30 dias, mas foi
rejeitada. Esperamos que o Governador atenda realmente à
reivindicação dos servidores de todas as Secretarias, para que, o mais
breve possível, tenhamos nesta Casa as tabelas de vencimento.
Assim os servidores, por meio de seus sindicatos, poderão fazer um
amplo debate para haver uma votação, após um acordo com as
categorias. Esse é o nosso compromisso. E muito importante haver a
valorização do servidor, não só em termos de condições de trabalho,
mas também de vencimentos dignos.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, quero manifestar
nossa satisfação com a votação completa da pauta. Sem dúvida
alguma, tivemos uma noite muito produtiva. Quero consignar minha
gratidão a todos os pares desta Casa pela aprovação do Projeto de
Lei n° 117, que doa imóvel a minha querida terra natal, Ouro Fino. Isso
trará um grande momento para todo o município, particularmente para
a área de educação infantil.

Tivemos também o Projeto de Lei n° 1.334 e, por meio da Emenda
n° 6, buscamos a garantia da função do Contador Público em
fundações, autarquias e demais entidades do Governo. O Governador
tem se pautado pela transparência e ética. A Emenda n° 6, elaborada
com o auxílio de toda a comissão e de membros de outras comissões,
foi aprovada no 1° turno, fazendo com que a figura do Contador
Público seja, acima de tudo, respeitada dentro do seu órgão e de sua
função. Somente ele poderá dar efetiva transparência, com
conhecimento técnico e contábil, ao demonstrativo, como o Governo
tanto necessita. O Governador tem feito seu trabalho com muito
esmero e levantado a bandeira da transparência.

Quanto ao projeto do IMA, hoje encerramos essa longa maratona,
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essa luta, em que muitos Deputados nos ajudaram. Fomos o autor
do projeto do IMA e hoje, graças à iniciativa do Governador Aécio
Neves e seu compromisso com os servidores da agricultura,
encerramos esse trabalho. Parabenizo os servidores do IMA e
cumprimento o Presidente do SIMA, meu amigo e xará Dalmo.

Parabenizo V. Exa. pela condução dos trabalhos, na certeza de que
estaremos sempre buscando todos os meios de desenvolvimento para
nosso Estado, particularmente com a unificação dos tribunais, com a
aprovação da Proposta de Emenda Constitucional n° 22.

Conseguimos valorizar o servidor nesta noite. Muito obrigado.
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, votamos favoravelmente

ao Projeto de Lei n° 1.335/2003, do Governador do Estado, que institui
a estrutura de carreiras do quadro de pessoal do Grupo de Atividades
de Agricultura e Pecuária. Trata-se de um projeto importante, que
resolve o problema de carreira das pessoas ligadas à agricultura e à
pecuária.

Mas aqui deixamos toda a nossa indignação com a novela que é o
plano de cargos e carreira dos servidores, principalmente na área da
educação. No pleito eleitoral, o então candidato ao Governo prometeu
que valorizaria os servidores públicos dando-lhes salários dignos, que
resgataria a qualidade da educação, do ensino médio, da merenda
escolar. E vemos que nada disso é realidade. Foi uma grande novela
a aprovação do plano de cargos e carreira nesta Casa e isso foi feito
sem o acompanhamento das tabelas, sem nenhuma progressão
salarial. Os servidores estão, há mais de 11 anos, sem reajuste,
totalmente desestimulados, sem incentivos. Recebem um salário que
às vezes não dá nem para pagar o seu transporte. Aqui viemos para
defender os professores e um ensino público gratuito e de qualidade.
Esperamos que o Governo invista na educação. Como exemplo, no
Triângulo Mineiro, especificamente na cidade de Uberlândia, há 17
anos não se constrói nem uma escola estadual. No orçamento de
2003, havia apenas R$1.000.000,00 para reforma das escolas,
enquanto para regiões como o Sul de Minas esse valor era de
R$6.000.000,00, valor que ainda considero insuficiente. Mas notamos
a grande discriminação sofrida pelo Triângulo Mineiro com a quantia
destinada para a reforma de suas escolas, nas quais faltam carteiras,
cadeiras e o transporte escolar, o que faz aumentar a evasão de
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alunos, O Governo, no ano passado, cortou a verba do transporte
escolar para 50 cidades das várias regiões de Minas. A situação é
seriíssima. O quadro da educação no Estado de Minas é caótico, é
crítico. A melhoria da qualidade do ensino passa pela valorização do
servidor público, que tem de ser respeitado. O Governador tem de
enviar para esta Casa a tabela com a progressão tanto vertical quanto
horizontal. E uma promessa de campanha que tem de cumprir.

Ele está alegando que em Minas Gerais a educação está acima da
média de todos os Estados da federação. Sabemos que isso não é
verdade. Ele criou um programa para as crianças entrarem com seis
anos na escola e para o ensino fundamental passar de oito anos para
nove anos. Isso é totalmente virtual. O que ele fez foi um projeto piloto
em algumas escolas. No Estado, a maioria das escolas de 1a a 4
séries hoje é de responsabilidade dos municípios, porque as
prefeituras as assumiram.

No caso, é fácil. Ele faz um programa e joga toda a responsabilidade
em cima dos Prefeitos, que já têm muitas dificuldades. O Governador
fica apenas com o bônus, fazendo muita divulgação, "marketing" em
todos os Estados da Federação. Ele divulgou por todo o País que
Minas Gerais é o único Estado em que as crianças entram com seis
anos na escola. Nas escolas do Estado? Não. As crianças entram em
escolas dos municípios. O projeto piloto dele foi em pouquíssimas
escolas do Estado. E a maioria das escolas em que foi implantado o
programa foi nas escolas municipais.

Ficamos indignados e tristes em ver o descaso em que se encontra
o ensino público no Estado de Minas Gerais. O ensino médio está
totalmente abandonado. Não há livros nas bibliotecas, infra-estrutura.
Infelizmente, esse é o quadro da educação em Minas. Não vamos
desistir, porque ainda temos esperança. Vamos continuar a
pressionar.

Conclamamos os pais, os alunos e a sociedade organizada a estar
ao lado da educação, para sensibilizar o Governo de Minas para que
não acabe com a educação, com o ensino público. Hoje, 75% dos
alunos do ensino médio estão nas escolas particulares. Temos de
resgatar os ensinos médio e fundamental do Estado de Minas Gerais.
Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério
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Correia, em que solícita a retirada de tramitação da Emenda n° 1
ao Projeto de Lei n° 1.744/2004. A Presidência defere o requerimento,
de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno,
torna sem efeito seu despacho no qual determina que o referido
projeto com a emenda supracitada sejam encaminhados à Comissão
de Administração Pública para parecer, e vai submeter a matéria a
votação. Votação, em V turno, do Projeto de Lei n° 1.744/2004, do
Governador do Estado, que 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. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Justiça. Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de
Lei n° 1.744/2004 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Administração Pública.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 6, às 9 e
às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do dia
6/7/2004.). Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 38a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 6/7/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: Ata - 2 a Parte

(Ordem do Dia): 2 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Discussão, em turno único, do Veto Total à

kA



824
Proposição de Lei n° 16.000; designação de relator; emissão do
parecer pelo relator; encerramento da discussão; votação secreta;
manutenção - Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição
de Lei n° 16.008; designação de relator; emissão do parecer pelo
relator; encerramento da discussão; votação secreta; manutenção -
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
16.009; designação de relator; emissão do parecer pelo relator;
encerramento da discussão; votação secreta; manutenção -
Suspensão e reabertura da reunião - Encerramento.

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

Fernando Faria - George Hilton - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho
- Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro
Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Dkiiz - Domingos
Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô
Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique - José Milton -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Luiz Humberto Carneiro -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Miguel Martini -
Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sidinho do Ferrotaco
- Vanessa Lucas - Wanderley Avila - Weliton Prado - Zé Maia.

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. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

i a Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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2 a Parte (Ordem do Dia)

2 Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 2a Fase, uma
vez que não há matéria a ser apreciada na ia Fase.

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

reunião os Projetos de Lei n os 117, 292, 501, 545, 679, 997, 1.128,
1.149, 1.334 e 1.335/2003; 1.350, 1.351 1.353, 1.354, 1.510, 1.517,
1.538, 1.690, 1.709, 1.710, 1.711, 1.753 e 1.774/2004, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 22/2003, o Projeto de Resolução n°
1.774/2004, o veto à Proposição de Lei n° 16.005 e os Projetos de Lei
Complementar n

o
s 49/2003 e 55/2004, apreciados na reunião

extraordinária realizada ontem, à noite, bem como os Projetos de Lei
n os 43, 1.152 e 1.344/2003, que receberam emendas na mesma
reunião e foram devolvidos às comissões para parecer.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à

Proposição de Lei n° 16.000, que dá denominação à estrada estadual
que liga o Município de Limeira do Oeste ao entroncamento com a
BR-497. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. Nos
termos do § 20 do art. 145 do Regimento Interno, a Presidência
designa relator da matéria o Deputado Fábio Avelar. Com a palavra,
para emitir seu parecer, o Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:	 -

PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°
16.000

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto total à
Proposição de Lei n° 16.000, que dá a denominação de José Cândido
de Lima à extensão da estrada estadual que liga o Município de
Limeira do Oeste ao entroncamento da BR-497.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n°
220/2004.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi
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encaminhada à Comissão Especial para receber parecer, nos
termos do art. 111, 1, "b", c/c o art. 222 do Regimento Interno.

De acordo com o disposto no § 30 do citado art. 222, esgotado o
prazo regimental da Comissão a proposição foi incluída na ordem do
dia, sobrestadas as demais proposições até sua votação final,
ressalvado projeto de iniciativa do Governador do Estado com
solicitação de urgência e com prazo de apreciação esgotado.

Cabe-nos, portanto, emitir parecer sobre a matéria.
Fundamentação

O Chefe do Poder Executivo alegou motivos de ordem constitucional
ao opor veto total à Proposição de Lei n° 16.000, que dá denominação
à estrada estadual que liga o Município de Limeira do Oeste ao
entroncamento da BR-497.

O Governador aduz que, embora Limeira do Oeste integre a área de
atuação da 31 a Coordenação Regional do Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de Minas Gerais - o trecho rodoviário
identificado na proposição é municipal, não integrando a rede de
conservação estadual administrada pelo DER-MG.

A Constituição de 1988 adotou como forma de Estado o federalismo,
caracterizado pela autonomia de seus entes, representada esta pela
tríplice capacidade de auto-organização e normatização própria,
autogoverno e auto-administração.

No sistema federativo brasileiro, o município foi elevado a entidade
indispensável, integrando-se na organização político-administrativa e,
por conseguinte, sendo-lhe garantida plena autonomia, como se
depreende dos arts. 1 0, 18, 29, 30 e 34, VII, "c", da Carta Magna.
Portanto, ele também tem capacidade de auto-organização,
autogoverno e auto-administração.

Assim, quando a Constituição do Estado, em seu art. 61, XIV,
determina que cabe à Assembléia Legislativa dispor sobre os bens de
domínio público, inclusive sobre sua denominação, refere-se,
obviamente, aos bens pertencentes ao Estado.

Como o trecho rodoviário em tela é de domínio municipal,
entendemos que as alegações do Chefe do Executivo são
procedentes.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto total à
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Proposição de Lei n° 16.000.

O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso
X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. A Presidência vai dar
início ao processo de votação e, para tanto, solicita às Deputadas e
aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação, o veto.

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

Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - André Quintão - Antônio
Carlos Andrada - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Jô Moraes - João Bittar -
João Leite - Leonardo Moreira - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto
Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados. Votou "não" 1
Deputado. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Totàl à
Proposição de Lei n° 16.000. Oficie-se ao Governador do Estado.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
16.008, que institui a Política Estadual de Saúde Ocupacional. A
Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer.Nos termos do §
20 do art. 145 do Regimento Interno, a Presidência designa relator da
matéria o Deputado Gustavo Valadares. Com a palavra, para emitir
seu parecer, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:	 -

PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇ ÃO DE LEI N°
16.008

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, inciso VIII, c/c o art.70, inciso II, da Constituição do Estado, opôs
veto total à Proposição de Lei n° 16.008, que pretende instituir uma
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Política Estadual de Saúde Ocupacional.

Encaminhado à apreciação da Assembléia Legislativa, por meio da
Mensagem n° 221/2004, foi o veto distribuído à Comissão Especial
para que sobre ele fosse emitido parecer, nos termos do art. 111,
do Regimento Interno. Tendo em vista a perda de prazo por essa
Comissão, a matéria foi incluída na ordem do dia, nos termos do art.
22, § 30 , do Regimento Interno.

Fundamentação
O Chefe do Executivo, ao opor o veto total à Proposição de Lei n°

16.008, alegou contrariedade ao interesse público, considerando que
a proposição citada fica aquém do que já se encontra estabelecido na
legislação vigente, com destaque para a Lei Federal n° 8.080, de
17/9/90, - Lei Orgânica da Saúde-, e para a Lei n° 13.317, de 24/9/99,
que instituiu o Código de Saúde do Estado.

A Lei Federal n° 8.080, de 19/9/90, determina que compete ao
Sistema único de Saúde, no campo da Saúde do Trabalhador,
desenvolver ações de vigilância dos ambientes de trabalho e de
assistência ao trabalhador acidentado ou portador de doença
relacionada com o trabalho.

Também o Código de Saúde do Estado estabelece os princípios
pertinentes à Saúde do Trabalhador, sobre os quais devem se basear
as ações do Estado.

Alega ainda o Governador que o movimento institucional da área
dos trabalhadores em geral, e especificamente da área de saúde dos
trabalhadores, mostram a necessidade da constituição de ações de
Saúde do Trabalhador no âmbito do Estado, que devem ser pautadas
em um conjunto de ações articuladas. Diz ainda que todos os
aspectos referentes ao trabalhador devem ser considerados na
Política Estadual de Saúde do Trabalhador e garante que é dessa
forma que hoje se desenvolvem as ações de Saúde do Trabalhador
na esfera do SUS, nos três níveis de governo. E acrescenta que
"esses aspectos não são considerados na Proposição de Lei n°
16.008, que institui a Política Estadual de Saúde Ocupacional".

Diante da pretensão desta Casa de proceder à consolidação das
leis, evitando a criação de leis esparsas sobre o mesmo assunto,
entendemos que realmente a proposição não inovaria no mundo
jurídico.
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Dessa forma, concluimos que são procedentes as alegações do

Chefe do Executivo.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela manutenção do veto total oposto à
Proposição de Lei n° 16.008.

O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria, a
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. art. 261,
inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. A Presidência
vai dar início ao processo de votação: para tanto, solicita às
Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação, o
veto.

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

Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Andrada - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Jô Moraes -
João Bittar - João Leite - Leonardo Moreira - Luiz Femando Faria -
Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira
- Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos
- Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Wanderley Ávila - Weliton
Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 34 Deputados; votaram "não" 10
Deputados, totalizando 44 votos. Está, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 16.008. Oficie-se ao
Governador do Estado.	 a

Discussão em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
16.009, que torna obrigatória a colocação de placa contendo o valor
do "couvert" artístico e do ingresso de entrada nos estabelecimentos
comerciais que menciona. A Comissão Especial perdeu prazo para
emitir parecer. Nos termos do § 2 0 do art. 145 do Regimento Interno, a
Presidência designa relator da matéria o Deputado Zé Maia. Com a
palavra, para emitir seu parecer, o Deputado Zé Maia.
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O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

16.009
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.
90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à
Proposição de Lei n° 16.009, que torna obrigatória a colocação de
placa contendo o valor do "couvert" artístico e do ingresso de entrada
nos estabelecimentos comerciais que menciona.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n°
223/2004.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi
encaminhada à Comissão Especial para receber parecer, nos termos
do art. 111, 1, "b", c/c o art. 222, do Regimento Interno.

De acordo com o disposto no § 30 do citado art. 222, esgotado o
prazo regimental da Comissão, a proposição foi incluída na ordem do
dia, sobrestadas as demais proposições até sua votação final,
ressalvado projeto de iniciativa do Governador do Estado com
solicitação de urgência e com prazo de apreciação esgotado.

Cabe-nos, portanto, emitir parecer sobre a matéria.
Fundamentação

A. Proposição de Lei n° 16.009 obriga os estabelecimentos
comerciais que cobram dos consumidores "couvert" artístico para
apresentação de espetáculo de música ao vivo ou ingresso de entrada
em caso de música mecânica a informar o valor desses serviços.

O Chefe do Poder Executivo opôs veto ao parágrafo único de seu
art. 1°, que determina seja instalada placa divulgadora de tais
informações na parte extema do estabelecimento, em local de fácil
acesso, no mínimo, com 15cm de altura por 30cm de largura, com
letras escritas em tinta preta sobre fundo branco.

Como razões do veto, o Governador do Estado alegou motivos de
ordem constitucional e de interesse público, uma vez que a
determinação minuciosa da placa a ser fixada "poderá significar uma
intervenção no domínio econômico, na liberdade estética e de marca
dos estabelecimentos".

Os parâmetros da ordem econômica nacional estão
consubstanciados nos arts. 170 a 181 da Constituição da República,
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fundamentam-se na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, asseguram a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos,
salvo nos casos expressamente previstos em lei.

Conforme salienta o jurista Raul Machado Horta em sua obra
"Estudos de Direito Constitucional" (Belo Horizonte, Dei Rey, 1995),
no enunciado do art. 170 há princípios - valores: soberania nacional,
propriedade privada e livre concorrência.

O primeiro é uma repetição do princípio geral da soberania
consagrado pelo art. 1 0, 1, pelo art. 40 da Carta Magna. O princípio da
propriedade privada é corolário dos direitos individuais previstos no
art. 50, XXII, XXIV, XXV e XXVI. A livre concorrência constitui livre
manifestação da liberdade de iniciativa, devendo a lei reprimir o abuso
de poder econômico que visar à dominação dos mercados, à
eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros,
conforme determina o § 40 do art. 173 da Constituição da República.

Cabe ao Estado, portanto, o papel de agente normativo e regulador
da atividade econômica, no desenvolvimento de funções de
fiscalização, incentivo e planejamento determinante para o setor
público e indicativo para o setor privado.

Assim, a atividade legislativa, que opera no plano da abstração e da
generalidade, não deve avançar a ponto de minudenciar a ação da
livre iniciativa, prescrevendo a forma exata de implementação de
obrigação prescrita em norma. Tal imposição, de fato, interfere na
estética característica de cada estabelecimento e pode mesmo
impedir que as informações sejam veiculadas de forma mais
adequada ao ambiente e ao público visado, comprometendo sua
percepção.

Assim, entendemos que as alegações do Chefe do Executivo são
procedentes.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto parciàl à

Proposição de Lei n° 16.009.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. ad . 261,
inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. A Presidência



832
vai dar início ao processo de votação e, para tanto, solicita às
Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação, o
veto.

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

Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Andrada
- Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento
- Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo
Valadares - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José
Henrique - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Luiz Fernando
Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Wanderley
Ávila - Wehton Prado - Zé Maia.

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, não consegui votar pelo
painel, mas meu voto é "sim".

O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 33 Deputados. Votaram "não" 12
Deputados. Houve 1 voto em branco, totalizando 46 votos. Está,
portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei
n° 16.009. Oficie-se ao Governador do Estado.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender os trabalhos por 10

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

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Estão reabertos os

nossos trabalhos.
Encerramento

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

ATA DA 39-REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 6/7/2004

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

(Ordem do Dia): 2 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Inexistência de quórum especial para
votação de proposta de emenda à Constituição - Discussão, em 10
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003;
encerramento da discussão - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei n° 1.753/2004; aprovação - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei n° 311/2003; apresentação do Substitutivo n° 1; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto com o substitutivo à Comissão
de Segurança Pública - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever
Lopes - Alberto Pinto Coelho -Ana Maria Resende -André Quintão -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -Cecília Ferramenta -Célio
Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djaima
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João
Leite - José Henrique - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão -Luiz
Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves -Maria Olívia - Maria Tereza
Lara -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 Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
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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.

18 Parte
Ata

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

28 Parte (Ordem do Dia)
28 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 28 Parte da reunião, em sua 28 Fase, uma
uma vez que não há matéria a ser apreciada na 18 Fase.

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

presente reunião os Projetos de Lei n os 117, 292, 501, 545, 679, 997,
1128, 1.149, 1.334 e 1.335/2003; 1.350, 1.351, 1.353, 1.354, 1.510,
1.517, 1.538, 1.690, 1.709, 1.710, 1.711, 1.753 e 1.774/2004,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite, bem
como os Projetos de Lei n os 43 e 1.152/2003 e 1.344/2004, que, na
mesma reunião, receberam emendas e foram devolvidos às
Comissões, para parecer, a Proposta de Emenda à Constituição n°
22/2003, o Projeto de Resolução n° 1.774/2004, o Veto à Proposição
de Lei n° 16.005 e os Projetos de Lei Complementar n os 49/2003 e
55/2004, também apreciados na referida reunião, bem como os vetos
às Proposições de Lei nos 16.000, 16.008 e 16.009, apreciados na
reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

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

Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
41/2003, dos Deputados Roberto Carvalho e Chico Simões, que altera
os arts. 43, 45 e 46 da Constituição do Estado de Minas Gerais. A
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. Em discussão, a proposta. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
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Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.75312004, do

Governador do Estado, que dispõe sobre o reajuste do vencimento
básico dos servidores policiais civis e da remuneração básica dos
militares e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 311/2003, do Deputado
Célio Moreira, que disciplina a utilização de câmeras de vídeo como
medida de segurança nos imóveis estaduais, como presídios, escolas
e rodovias. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação
do projeto com as Emendas n° 1 a 3, que apresenta, ao vencido em 1°
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
SUBSTITUTIVO N° 1

Disciplina a utilização de câmeras de vídeo para fins de segurança.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Esta lei disciplina a instalação e a utilização de câmeras de

vídeo para fins de segurança.
, Art. 20 - E obrigatória a afixação de aviso informando da existência

de câmera no local, na forma do regulamento desta lei.
Art. 30 - E vedada a focalização de locais de uso íntimo, como

vestiários, banheiros e provadores.
Art. 40 - As imagens produzidas não serão exibidas a terceiros,

exceto para a instrução de processo administrativo ou judicial.
Ad. 5 0 - A focalização de bem público de uso comum da população

depende de autorização do órgão estadual competente, na forma do
regulamento desta lei.

Art. 60 - O regulamento desta lei tipificará as infrações e
estabelecerá as penalidades correspondentes, observados os
seguintes limites:

- a penalidade de multa não excederá 500 UFEMGs (quinhentas
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

II - a penalidade de apreensão da câmera não excederá o prazo de
trinta dias.

Art. 70 - Aos municípios é facultado o estabelecimento de normas de
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caráter suplementar a esta lei.

Art. 80 - O Poder Executivo poderá celebrar convênios com os
municípios para a execução desta lei.

Art. 9° - O Poder Executivo poderá estabelecer parceria com
entidades públicas ou privadas para a instalação de câmeras para
monitorar bens de uso comum da população para fins de segurança
pública.

§ 1° - A entidade que atuar em parceria com o Poder Executivo
poderá divulgar sua marca nos avisos de que trata o art. 2 0 .

§ 20 - A parceria será precedia de processo seletivo quando atrair
mais de um interessado.

Art. 10 - Fica criada a Taxa de Autorização de Sistemas de
Monitoramento por Câmeras em Bens de Uso Comum da População
no valor de 100 (cem) UFEMGs por câmera, tendo como hipótese de
incidência o exercício do poder de polícia administrativa quanto à
concessão de autorização para funcionamento de sistemas de
monitoramento por câmeras em bem de uso comum da população.

Art. 11 - Não se aplica o disposto nos arts. 5°, 6 0 e 10 quando o
sistema de monitoramento for gerenciado pelo próprio Poder
Executivo e destinado exclusivamente à segurança pública.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor após sessenta dias de sua
publicação.

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de julho de 2004.
Célio Moreira
Justificação:

- Introdução
"A pessoa que se encontra na via pública não pode impedir que

olhares pousem sobre seu rosto, mas ela pode se opor a ser objeto de
uma fotografia, porque esta, conferindo duração ao efêmero, é muito
mais indiscreta" (Renê Gouriou).

Já afirmamos na justificação do projeto original que as câmeras são
um instrumento muito eficaz no combate à criminalidade, mas que é
necessário tomar alguns cuidados para que a imagem e a intimidade

•das pessoas não sejam violadas e o Estado não sejam condenado a
pagar vultosas indenizações.

Tivemos recentemente o caso de duas cidadãs que estavam em
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situação quotidiana e tiveram suas imagens registradas sem
autorização prévia. As imagens foram parar na revista "Playboy", e,
por causa do contexto erótico da revista, as mulheres sofreram
constrangimentos perante familiares e amigos. O Tribunal de Alçada
do Estado reconheceu a violação ao direito de imagem e condenou a
Editora Abril a pagar indenização (vide AC 429.813-7). Caso as
imagens tivessem sido captadas por uma das câmeras utilizadas pela
PMMG, a indenização seria paga pelo Estado.

Temos conhecimento, ainda, do caso de uma empresa que instalou
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 acima expostas demonstram que o uso das
câmeras não pode continuar desregulamentado. E necessário criar
regras e instrumentos para que os órgãos públicos possam atuar
administrativamente, sem a necessidade de provocar a Justiça. Este é
o objetivo deste projeto.

II - Do Substitutivo
11.1 - Do Âmbito de Abrangência: O projeto inicial tinha âmbito de

abrangência restrito a bens públicos estaduais. A idéia era que a
disciplina da matéria para os particulares seria estabelecida por lei
municipal, a exemplo do que já ocorre na capital. Entretanto, refletindo
melhor sobre a questão, chegamos à conclusão de que, por se tratar
de matéria ligada à segurança pública, o Estado pode dispor de
competência legislativa plena e deixar aos municípios apenas a
suplementação, se for o caso.

Nesta linha de raciocínio, o substitutivo ora apresentado estende sua
aplicação a qualquer bem, público ou particular, em qualquer
município. E de ressaltar que as regras em comento somente se
aplicam às câmeras destinadas à segurança pública ou à segurança
privada. Estão excluídos do âmbito de abrangência desta lei câmeras
instaladas com fins jornalísticos, artísticos, científicos, etc.

11.2 - Das Regras Criadas: A idéia do projeto é muito simples. Três
são as regras gerais:é obrigatória a afixação de aviso (art. 2 0); é
vedada a focalização de local de uso íntimo (art. 3 0); as imagens não
podem ser divulgadas (art. 4 0). Para os bens públicos de uso comum
da população - por serem locais necessariamente utilizados por todos
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- adiciona-se uma outra regra, que é a autorização prévia.

11.3 - Da Autorização Prévia: A função da autorização é permitir que
o poder público possa avaliar se o projeto atende às exigências da lei
e se a instalação das câmeras é justificável. Devemos sempre ter em
mente que o Estado existe para garantir a liberdade, de forma que
medidas restritivas da liberdade, como a instalação de câmeras,
somente devem ser adotadas em casos extremos, nos quais os meios
convencionais de segurança pública não conseguem ser eficientes.
De fato, as cidades não podem ser transformadas num "Big Brother'.

Não há razão em estender a autorização a todos os bens do
domínio público, como sugere a douta Comissão de Segurança
Pública. Primeiro, porque o volume de autorizações seria enorme.
Segundo, porque há bens - como os bens públicos de uso especial e
os bens privados - que são utilizados por um número restrito de
pessoas, de forma que apenas as regras gerais já são suficientes para
garantir o respeito à intimidade e à imagem dos usuários, não
havendo necessidade de se exigir autorização prévia.

11.4 - Da Taxa: A expedição da autorização envolverá o empenho de
técnicos do Estado para analisar cada projeto de instalação de
câmeras em espaço público. Esse ato praticado pelo Estado deve ser
remunerado pelo beneficiário, daí a criação da taxa de que trata o art.
10. Por outro lado, se a câmera for instalada para servir a todos, com
é o caso das câmeras colocadas à disposição da PMMG, não há
necessidade de autorização ou do pagamento de taxa, conforme
dispõe o art. 11 do substitutivo.

11.5 - Da Distinção entre Focalização e Gravação: A Comissão de
Segurança Pública sugere ainda trocar a expressão 'localização de"
por "gravação de imagem por câmera de vídeo em". Embora
relevantes as ponderações do ponto de vista da técnica legislativa, é
necessário manter a redação original. Assim, o caso da empresa que
instalava câmeras em banheiros e vestiários deixa claro que a própria
focalização já causa constrangimento, ainda que não haja gravação. E
necessário, portanto, disciplinar a "focalização" em si mesma,
independentemente de gravação.

11.6 - Das Parcerias e Convênios: Um último aspecto que passou a
ser abordado no substitutivo diz respeito à exeqüibilidade do
monitoramento. Sabemos que o Estado tem limitações financeiras que
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o impedem de fazer investimentos de vulto. Uma saída para a
implementação do monitoramento por câmeras será a parceria com o
setor privado, tato que já ocorre na capital. Para tornar a parceria
atrativa, estamos prevendo no art. 9° que a entidade poderá divulgar
sua marca nos avisos a serem afixados.

Da mesma forma, o Estado possui limitações de recursos humanos
para implementar esta lei em todo o seu território. Para contornar este
problema, o art. 8 0 prevê a possibilidade de celebração de convênio
com os municípios.

Importa ressaltar que, por se tratar de exercício do poder de polícia
administrativa, é imprescindível manter o art. 8 0 , sob pena de serem
inválidos os atos praticados pelo município convenente. Dispositivo
semelhante existe no Código de Trânsito Brasileiro, art. 25.

III - Conclusão
Com essas considerações, no intuito de contribuir para o bem-estar

dos cidadãos, ofereço este substitutivo ao douto juízo das lideranças
partidárias, para posterior votação no augusto e soberano Plenário
deste Poder Legislativo.

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

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

membros do Colégio de Líderes, acordam seja recebido, no 2 0 turno,
um substitutivo, do Deputado Célio Moreira, ao Projeto de Lei n°
311/2003, contendo matéria nova.

Sala das Reuniões, de junho de 2004.
Miguel Martini, Líder da Maioria - Chico Simões, Líder da Minoria -

Antônio Carlos Andrada, Líder do Bloco BPSP - Rogério Correia, Líder
do Bloco PT-PCdoB - Elmiro Nascimento, Líder do PFL - Ivair
Nogueira, Líder do PMDB - Leonardo Moreira, Líder do PL -. Gil
Pereira, Líder do PP.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foi apresentado ao projeto um
substitutivo do Deputado Célio Moreira, apoiado pela maioria dos
Líderes com assento nesta Casa, o qual recebeu o n° 1, e que, nos
termos do § 40 do art. 189 do Regimento Interno, encaminha o projeto
com o substitutivo à Comissão de Segurança Pública para parecer.
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Encerramento

O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum para votação de
proposta de emenda à Constituição, a Presidência encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 7, às 9 e às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 10a _REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃOPOPULAR NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 24/6/2004
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Gustavo Valadares e Gilberto Abramo (substituindo
este ao Deputado Leonardo Quintão, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta. Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovadas, em turno único, cada uma por sua vez, as Propostas de
Ação Legislativa n os 21412003 (relator: Deputado Gustavo Valadares,
em virtude de redistribuição), parecer pelo acatamento da proposta;
221/2004 (relator: Deputado André Quintão), parecer pelo acatamento
da proposta na forma de requerimento; 225/2004 (relator: Deputado
Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição), parecer pelo
acatamento da proposta na forma de requerimento; 226/2004 (relator:
Deputado Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição), parecer
pelo acatamento da proposta na forma de requerimento. As Propostas
de Ação Legislativa n os 222/2004 (relator: Deputado André Quintão,
em virtude de redistribuição) e 22312004 foram retiradas de pauta por
determinação do Presidente da Comissão por não cumprirem
pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
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membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
André Quintão, Presidente - Paulo Cesar - Leonardo Quintão.

ATA DA 12 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 617/2004
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Paulo Piau, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Jô
Moraes e Leonardo Quintão, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Domingos
Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Jô Moraes, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, !os
pareceres pela aprovação, no 20 turno, dos Projetos de Lei nos
1.334/2003 na forma do vencido no 1° turno, com a Emenda n° 1
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.353/2004 na forma do
vencido em 1° turno (relator: Fábio Avelar); 1.690/2004 na forma do
vencido em 1 0 turno e 1.74412004 na forma do vencido no 1° turno e
pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.343/2003 na

forma do Substitutivo n o 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
com as Emendas n

o
s 1 a 5 (relator: Deputado Deputado Fábio Avelar).

O Projeto de Lei Complementar n° 49/2003 e os Projetos de Lei nos
1.350, 1.517 e 1.344/2003, 1.481e 1.686/2004 são retirados da pauta
por determinação do Presidente, por não cumprirem pressupostos
regimentais. Passa-se à T Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nos 3.079 e 3.084/2004. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, hoje, às 14h15min, determina a lavratura da ata e
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encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de julho de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Antônio Carlos

Andrada - Jô Moraes - Leonardo Quintão - Alberto BejanL
ATA DA 17 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 7/7/2004

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões 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 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
constante na pauta. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação é aprovado o parecer pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto
de Lei n°997/2003 na forma do vencido no 1° turno (relator: Deputado
Chico Simões). 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, 8 de junho de 2004.
Emano Batista, Presidente - Chico Simões - Jayro Lessa - Paulo

Piau - Doutor Viana.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 20 TURNO DO 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° 1.364/2004 acrescenta dispositivos à Lei n° 6.763, de 1975,
que consolida a legislação tributária estadual.

Aprovada no 1° tumo, na forma do Substitutivo n° 1, retoma a
matéria a esta Comissão para receber parecer para o 2° turno,
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cabendo-nos ainda elaborar a redação do vencido, que segue
anexa e integra este parecer.

Fundamentação
A proposição em estudo visa alterar a legislação tributária estadual,

com o intuito de beneficiar produtores e cooperativas rurais,
especialmente os ligados à cafeicultura. Para isso, o projeto propõe
acrescentar dispositivos à Lei n° 6.763, de 1975, referentes ao
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual ,e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

O Substitutivo n° 1, aprovado em Plenário, tem como objetivo
atender aos anseios da cafeicultura mineira, no que diz respeito ao
tratamento tributário das operações com café destinado à exportação,
e promover adequações necessárias na legislação tributária em geral.
Para isso, pretende alterar, além da Lei n° 6.763, de 1975, também a
Lei n° 13.470, de 17/1/2000, e a Lei Delegada n°60, de 29/1/2003.

Em seu art. 1°, 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. Essa medida,
segundo a justificativa do autor, resolverá as pendências atualmente
existentes entre o Fisco e o contribuinte, no tocante à comprovação da
efetiva exportação do café.

As demais alterações propostas se referem essencialmente a
adequações relativas a penalidades, modificando ainda dispositivos
da legislação sobre Conselho de Contribuintes e a estrutura da
Secretaria de Estado da Fazenda. 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. As modificações relativas à Lei n° 13.470, de
2000, visam acrescentar ao art. 9° os incisos V e VI, com o objetivo de
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vedar os recursos ao Conselho de Contribuintes do Estado
referentes aos créditos tributários relativos ao IPVA e àqueles
originados 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.

Conforme nos manifestamos no 1 0 turno, 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. Cumpre-nos, no entanto,
apresentar substitutivo ao projeto, a fim de aperfeiçoá-lo. Uma das
alterações propostas tem como objetivo aprimorar o art. 2 0 do projeto,
tornando-o mais detalhado. Outra modificação permite a adoção de
medidas necessárias à proteção da economia do Estado, sempre que
outra unidade da Federação conceder benefício fiscal que causar
prejuízo à competitividade de empresas mineiras, pela redução da
carga tributária, por Regime Especial de Tributação, prevendo, ainda a
ratificação por esta Casa em 90 dias.

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

1.364/2004 no 20 turno, na forma do Substitutivo n° 1, ao vencido no
V turno, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
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. 1° - 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. 7 0 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.
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Art. 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a considerar como

efetivamente exportados 70% (setenta por cento) das operações de
remessa de café cru, em grão, com o fim específico de exportação,
efetuadas em datas anteriores a 25 de maio de 2000.	 ii

§ 1° - E reconhecida a não-incidência do ICMS sobre a parcela
restante, como prevista no inciso II e parágrafo único do art. 3 0 da Lei
Complementar Federal n° 87, de 13 de setembro de 1996, e,
desconstituído o crédito tributário correspondente, desde que:

- o remetente comprove possuir e operar instalações e
equipamentos com condições e capacidade de produzir ou preparar
os produtos no estado e na quantidade em que foram exportados ou
ter efetuado tais serviços previamente, por meio de estabelecimento
com as mesmas condições;

II - o documento de saída tenha sido visado pela repartição fiscal de
domicilio do remetente, na hipótese e no período em que tal
procedimento era legalmente exigido;

III - a exportação esteja comprovada em seus termos quantitativos e
o contribuinte apresente documento de emissão do exportador
declarando que o produto foi embarcado no mesmo estado e
condições em que foi recebido.

§ 20 - Eventual crédito tributário remanescente e os honorários
advocatícios, se for o caso, deverão ser pagos integral •ou
parceladamente, observando o seguinte:

1 - poderá ser autorizada a utilização de crédito acumulado de ICMS
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.

30 - O disposto neste artigo não autoriza a restituição de valores já
pagos.

§ 40 - O Poder Executivo definirá em regulamento a forma, as
condições e os prazos a serem cumpridos para a aplicação das
disposições contidas neste artigo.

Art. 30 - Os artigos a seguir relacionados, da Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, 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 - .................................................
§ 50 - ......................................................
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 UFEMGs (mil Unidades Fiscais
do Estado de Minas Gerais) 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 1975, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 53 - ......................................................
§ 90 - .............................................................
1 - a 30% (trinta por cento) do valor da multa, quando o pagamento

ocorrer no momento da ação fiscal;

Art. 54 - .........................................................
.....................................................

b) ECF devidamente autorizado, quando obrigatório - 1.000 (mil)
UFEMGs por constatação do Fisco;
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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,
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 nenhuma 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. 30 - ..............................................
IX - ......................................................
b) Superintendência de Tributação;
Art. 60 - O "caput" do art. 9 0 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 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, ou cujo
valor tenha sido apurado com base em informações fornecidas pelo
próprio contribuinte.
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Art. 70 - O Poder Executivo, sempre que outra unidade da

Federação conceder benefício fiscal que causar prejuízo à
competitividade de empresas mineiras, poderá adotar medidas
necessárias à proteção da economia do Estado, reduzindo a carga
tributária, por Regime Especial de Tributação, de caráter individual,
que deverá ser ratificado pela Assembléia Legislativa no prazo de
noventa dias, perdendo a vigência transcorrido este prazo sem
manifestação legislativa, ficando vedada a renovação da medida no
mesmo exercício.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Chico

Simões - Paulo Piau.
Redação do Vencido no 1° Turno
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. 1° - A Secretaria de Estado da Fazenda promoverá estudos

visando a 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 0 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, seja 'trading company", seja armazém alfandegário, seja
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
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advocaticios, se for caso, deverão ser pagos integral ou
parceladamente, observada 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:

"Art. 16- ..................................................
XVII - escriturar os livros fiscais não vinculados à

imposto, na hipótese
realização da ação
regulamento.";

"Art. 53 - ..................
§ 50 - .......................
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 ido
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. ".

apuração
de eles não estarem escriturados quando
fiscal, na forma e no prazo previstos

do
da

em
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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 - 1000 (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,
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 qualquer outra especificação prevista na
legislação tributária - 30% do valor da operação, sem direito a
qualquer redução;".

Art. 50 - A alínea "b' do inciso IX do art. 3. 0 da Lei Delegada n.° 60,
de 29 de janeiro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 30 - .................................................
IX - ..........................................................
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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. 30 - ..................................................
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. 7° - O "caput" do art. 9.° da Lei n° 13.470, de 17 de janeiro de
2000, fica acrescido dos seguintes incisos V e VI:

"Art. 90 - ...................................................
V - do não-pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículo

Automotor - IPVA -;
VI - do não-pagamento de taxa em que o fato gerador se tenha

materializado a partir de requerimento formal do contribuinte ao órgão
prestador do serviço ou do 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. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.

Wk



852
BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2004

ATAS

ATA DA 548 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 28 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 8/7/2004

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: 18 Fase

(Expediente): Atas - Correspondência: Ofícios - 2 8 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n

o
s 1.815

a 1.817/2004 - Requerimentos n os 3.118 a 3.12012004 -
Requerimentos dos Deputados Leonardo Moreira (4) e Sebastião
Helvécio e outros - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Política Agropecuária (2), de Transporte, de Saúde, de Defesa do
Consumidor e de Turismo e do Deputado Elmiro Nascimento -
Oradores Inscritos: Discursos do Deputado Laudelino Augusto, da
Deputada Ana Maria Resende e do Deputado Weliton Prado - 28 Parte
(Ordem do Dia): 18 Fase; Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Leonardo Moreira (4) e Sebastião Helvécio e outros;
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de
Redação Final do Projeto de Resolução n° 1.774/2004, dos Projetos
de Lei Complementar n

o
s 49/2003 e 55/2004 e dos Projetos de Lei nos

341, 679, 929 e 1.101/2003 e 1.353, 1.354, 1.744 e 1.753/2004;
aprovação - 28 Fase: Questão de ordem; suspensão e reabertura da
reunião - Palavras do Sr. Presidente - Acordo de Líderes; Decisão da
Presidência - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento dos
Deputados Alberto Pinto Coelho e Antônio Carlos Andrada; aprovação
- Discussão, em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
22/2003; aprovação na forma do vencido em 1° turno, com as
Emendas n

o
s 1 a 6 - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°

1.127/2003; discursos da Deputada Marília Campos e do Deputado
Laudelino Augusto; encerramento da discussão; votação do
Substitutivo n° 1; aprovação - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei n° 1.364/2004; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 95/2003; designação de
relator; emissão do parecer pelo relator; encerramento da discussão;
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votação do Substitutivo n° 1; aprovação - Discussão, em 1° turno,
do Projeto de Lei n° 410/2003; discurso do Deputado Laudelino
Augusto; encerramento da discussão; votação do Substitutivo n° 2;
aprovação; prejudicialidade do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 1.48412004; apresentação das Emendas
n os 1 e 2; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto
com as emendas à Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão,
em 20 turno, do Projeto de Lei n° 191/2003; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1 - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°
318/2003; apresentação da Emenda n° 2; encerramento da discussão;
votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido
em 1° turno; votação da Emenda n° 1; aprovação; votação da Emenda
n° 2; aprovação - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
330/2003; aprovação na forma do vencido em 1° turno - Discussão,
em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.270/2003; aprovação na forma do
vencido em 1 0 turno - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.343/2003; aprovação na forma do vencido em 1° turno, com as
Emendas n

o
s 1 a 5; declaração de voto - Discussão, em 20 turno, do

Projeto de Lei n° 1.344/2003; apresentação da Subemenda n° 1 à
Emenda n° 1 e das Emendas n

o
s 2 e 3; encerramento da discussão;

votação do projeto, salvo emendas e subemenda; aprovação na forma
do vencido em 1° turno; votação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 1;
aprovação; prejudicialidade da Emenda n° 1; votação da Emenda n°2;
aprovação; votação da Emenda n° 3; aprovação; declaração de voto -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.350/2004;
apresentação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e das Emendas nos
5 e 6; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emendas
e subemenda; aprovação na forma do vencido em 1° turno; votação
das Emendas n

o
s 2 a 4; aprovação; votação da Subemenda n° 1 à

Emenda n° 1; aprovação; prejudicialidade da Emenda n° 1; votação da
Emenda n° 5; aprovação; votação da Emenda n° 6; aprovação -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.352)2004; aprovação -
Questão de ordem - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 21/2003; apresentação do Substitutivo n° 2; não-
recebimento de emenda do Deputado Sargento Rodrigues;
encerramento da discussão; requerimento do Deputado Alberto Pinto
Coelho; aprovação; votação nominal do Substitutivo n° 2; aprovação;
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prejudicialidade do Substitutivo n° 1 - Prorrogação da reunião -
Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de
Pareceres de Redação Final: Pareceres de Redação Final da
Proposta de Emenda à Constituição n° 22/2003, do Projeto de Lei
Complementar n° 21/2003 e dos Projetos de Lei n

o
s 191, 318, 330,

1.127, 1.270, 1.334, 1.343 e 1.344/2003, 1.350, 1.352, 1.364, 1.517,
1.690 e 1.640/2004; aprovação - 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 - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Djalrna Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João Leite -
José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves -
Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos -
Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Piau - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h15min, a lista

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

r Parte
ia Fase (Expediente)

Atas
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- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à

leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Correspondência

-
0 Deputado Antônio Andrade, 1°-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Hugo Bengtsson, Presidente em exercício do Tribunal de
Justiça, prestando informações a respeito do Requerimento n°
2.93312004, do Deputado Márcio Passos.

Do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda, encaminhando
demonstrativos contáveis referentes a maio de 2004. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c O art. 100, XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações a respeito do Requerimento n° 2.904/2004, do
Deputado Sebastião Helvécio.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (2),
em atenção a pedidos de diligência da Comissão de Justiça,
encaminhando pareceres referentes aos Projetos de Lei nos
1.033/2003, 1.385, 1.541, 1.677, 1.506, 1.533 e 1.472/2004. (-
Anexem-se os ofícios, com os correspondentes pareceres, aos
respectivos projetos.)

Do Sr. Pedro Meneguetti, Subsecretário da Receita Estadual,
encaminhando informações em atenção ao Requerimento n°
2.435/2004, do Deputado Sebastião Helvécio.

Do Sr. Marcos Chagas Gomes, Coordenador Geral de Orçamento e
Finanças do Departamento de Gestão do Fundo Nacional de
Assistência Social, comunicando a destinação de recursos para o
Fundo Estadual de Assistência Social. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c •o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Tânia Pich, Gerente-Geral de Saneantes da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA -, agradecendo contribuição
da Comissão de Turismo, consubstanciada no Requerimento n°
2.939/2004, que será objeto de análise.

Do Sr. José Roberto Avelar, Coordenador do Conselho de
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Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério do Estado de Minas Gerais - CONSFUNDEF -, reiterando
solicitação de empenho na votação do projeto referente ao estatuto e
ao plano de carreira da educação. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.294/2003.)

Do Sr. Jaime Francisco Monteiro de Barros, Delegado da 8
Delegacia Seccional de Polícia Metropolitana, em Betim,
encaminhando informações relativas ao Requerimento n° 1.774/2003,
da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Ivair Nogueira. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 1.774/2003.)

Da Sra. Denise de Oliveira Lima, Chefe de Gabinete do Reitor da
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -,
agradecendo convite para participar da Y reunião preparatória do
Fórum Técnico sobre Financiamento para a Política Cultural de Minas
Gerais.

Dos Srs. Ruy Gripp, Vice-Presidente do Núcleo Regional SMEA, e
Ernani Emerick Faria, sugerindo que o Município de Governador
Valadares seja analisado com vistas a seu aproveitamento no caso de
implantação de novas usinas siderúrgicas no País.

Do Sr. José Souza Irmão, sugerindo nova distribuição dos
percentuais dos prêmios das diversas loterias da Caixa Econômica
Federal. (- A Comissão do Trabalho.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N°1.815/2004
Declara de utilidade pública a Central de Serviços Voluntários do

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, com sede no Município de
Uberlândia.

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

Voluntários do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, com sede no
Município de Uberlândia.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, junho de 2004.
Weliton Prado
Justificação: A Central de Serviços Voluntários do Triângulo Mineiro

e Alto Paranaíba, com sede no Município de Uberlândia, foi fundada
em novembro de 1999. E uma sociedade civil de interesse público,
sem fins lucrativos, que não oferece remuneração ou vantagens a
seus diretores, sócios, conselheiros, instituidores, benfeitores ou
equivalentes.

O objetivo maior da entidade é identificar, cadastrar, direcionar,
capacitar e organizar o trabalho de pessoas e entidades voluntárias,
interessadas em beneficiar a comunidade em que estão inseridas. No
período de funcionamento da entidade, vários projetos de. grande
alcance social foram desenvolvidos, como o Encontro de Formação
Continuada em Educação Popular, a Central de Cursos Pré-
vestibulares Voluntários, a Central de Cursos Supletivos, o "Amigos da
Escola", o "Liberdade Assistida" para autores de crimes cumprindo
pena em regime especial, a Campanha do Agasalho, os projetos
Terceira Idade e Aprender, entre outras iniciativas.

A referida instituição presta relevantes serviços ao município de
Uberlândia e a toda a região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba,
sendo imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres pares.

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

PROJETO DE LEI N° 1.816/2004
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Vazante.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Vazante.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 2004.
Antônio Andrade
Justificação: O Asilo São Vicente de Paulo foi fundado em 20/8/62,
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no Município de Vazante, e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas e não remuneradas pelos cargos que ocupam.

E uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que tem
como principal finalidade a prática da caridade cristã no campo da
assistência social e da promoção humana.

Diante do exposto e tendo em vista que a entidade, conforme
documentação apresentada, atende plenamente aos requisitos legais,
contamos com o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI NO 1.817/2004
Declara de utilidade pública a Guarda Mirim de Sabinópolis, com

sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Guarda Mirim de

Sabinópolis, 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, 15 de junho de 2004.
Bonifácio Mourão
Justificação: A Guarda Mirim de Sabinópolis, fundada em 2000, é

uma entidade sem fins lucrativos, com a finalidade de zelar pela saúde
e pelo bem-estar das crianças e dos adolescentes em situação de
risco, na faixa etária de 11 a 17 anos e 11 meses, domiciliados no
município, de ambos os sexos, priorizando a assistência material e
psicológica desses indivíduos.

Devidamente registrada no Cartório de Registros de Títulos e
Documentos e Pessoas Jurídicas da Comarca de Sabinópolis, a
entidade está em pleno e regular funcionamento há mais de dois
anos, com uma diretoria composta por pessoas idôneas, não
remuneradas pelas funções que exercem, como certifica o Chefe do
Executivo Municipal por meio do atestado de funcionamento que
acompanha este projeto.

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres
pares à aprovação desta proposição.
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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.

REQUERIMENTOS
N° 3.118/2004, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, pleiteando seja

solicitada ao Diretor-Presidente da CEMIG informação sobre o
andamento da eletrificação do assentamento Olhos d'Agua, no
Município de Sacramento.

N°3.119/2004, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, pleiteando seja
solicitada ao Secretário de Transportes e Obras Públicas informação
sobre os convênios realizados com o Município de Uberaba desde
2003.

N° 3.120/2004, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, pleiteando seja
solicitada ao Secretário da Saúde informação sobre os convênios
realizados com o Município de Uberaba desde 2003. (- Distribuídos à
Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Leonardo Moreira (4) e Sebastião Helvécio e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Política Agropecuária (2), de Transporte, de Saúde, de Defesado
Consumidor e de Turismo e do Deputado Elmiro Nascimento.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Laudelino Augusto.
• Deputado Laudelino Augusto - Mineiros, mineiras, Sr. Presidente,

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, pessoas que nos acompanham
pelas galerias e pela TV Assembléia, como o semestre está quase
terminando, farei reflexões sobre assuntos que nos têm trazido
preocupações, angústias, mas, ao mesmo tempo, esperanças.

Estamos em plena campanha para as eleições de 2004. Temos visto
cartazes, e os postes já estão enfeitados. E o chamado jogo eleitoral.
Os partidos já fizeram suas coligações, por meio de um processo
democrático. Nesse contexto, ficamos pensando: e a sociedade?
Como está participando dessa eleição?

Por meio do processo eleitoral, estaremos escolhendo pessoas que
nos representarão nos chamados Poderes Executivo e Legislativo, em
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nível municipal, e por isso temos feito uma reflexão sobre a
concepção de política e poder. Nas campanhas que temos
acompanhado, ainda se sobrepõe a concepção de poder como
autoridade, vantagem e privilégio, a ponto de alguns candidatos
gastarem um dinheirão, ou utilizarem o financiamento de empresas e
outros, para ganharem um cargo. Ainda é preponderante esse
sentido: tomar posse de um cargo.

Temos refletido junto às comunidades - e vim para a Assembléia
graças a essa reflexão - sobre a necessidade de se exercer o poder
como de fato deve ser exercido, como um serviço prestado à
sociedade. Aliás, a própria Constituição estabelece que somos
servidores públicos, ou seja, compete ao Poder Executivo servir à
sociedade, assim como ao Legislativo e ao Judiciário.

Dizer que, em 3 de outubro deste ano, teremos eleições para o
Poder Executivo Municipal, ou dizer que, na mesma data, teremos
eleições para o serviço executivo municipal não é diferente? Claro que
é. Se as pessoas que estão se candidatando aos cargos de Prefeito,
Prefeita, Vereador e Vereadora se propusessem a servir à
comunidade, a situação mudaria muito. Isso é o que queremos.

Há um movimento no Brasil, encabeçado pelo movimento Juízes
para a Democracia - aos quais presto uma homenagem - que defende
a idéia de que, nas chamadas reformas políticas do Judiciário, do
Executivo e do Legislativo, há a necessidade de se começar a
mudança pelo nome. Deve-se tirar a palavra "poder", que, para a
cultura ocidental, é muito forte e sobe à cabeça de muitas pessoas.
Elas acham que, se têm poder, devem ter salários muito grandes,
apresentarem-se muito bem e possuir privilégios e vantagens.

Portanto, devemos mudar essa palavra, na Constituição, para
serviço: serviço Executivo, serviço Legislativo e serviço Judiciário.
Repito que somos servidores da população. Se mudarmos essa
simples concepção, com certeza, muitas questões serão resolvidas,
pois já vimos essa experiência em alguns lugares.

Como exemplo, cito o problema da corrupção, que está corroendo
as estruturas da sociedade brasileira. Lembro-me de que, há dois
meses, a revista "Veja" trouxe uma reportagem da corrupção nas
Prefeituras. Mais de R$20.000.000.000,00 por ano escorrem pelo ralo
da corrupção nos municípios brasileiros. Há diversas maneiras de se
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tirar o dinheiro suado do nosso povo. Sempre existe um jeitinho de
desviar dinheiro do FUNDEF, verba maior do município - 25% para a
educação. Além disso, há as licitações fraudulentas em todos os
níveis: municipal, estadual e federal.

Graças a Deus, a impunidade está diminuindo. Pelo menos, do ano
passado para cá, estão questionando mais. Alguns casos de
corrupção já estão sendo elucidados. Tudo isso ocorre também devido
à concepção política. As pessoas votam e não acompanham os
eleitos, que pensam ser donos do poder e vão se locupletando e
utilizando os privilégios.

Este ano é uma oportunidade privilegiada para tomarmos algumas
atitudes. A sociedade tem de se organizar. Em alguns lugares, isso já
está ocorrendo. Com a redução do número de Vereadores, algumas
pessoas estão se organizando para reduzir também os salários. Há
municípios pequenos em que Vereadores, que se reúnem de 15 em
15 dias, recebem R$3.500,00. Poderiam até receber mais, mas
devemos comparar esses salários com os dos trabalhadores, dos pais
e das mães de família, que suam o dia inteiro para ganhar o salário
mínimo ou um pouco mais. Será que o que se tem feito nas Câmaras,
nas Assembléias e no Congresso justifica esses salários? As cidades
estão se movimentando para tentar influenciar nessa questão. Em
Itajubá, de onde venho, há um grupo especial de representatividade
política preocupando-se com isso e com a escolha dos candidatos, a
partir desta mentalidade: as pessoas serão candidatas para servir ao
povo, não para obter vantagens e jogar com o seu partido e a
empresa que lhes está pagando para serem candidatas. Estão
tentando atuar até mesmo no que diz respeito à questão salarial.
Quantos Prefeitos ganham mais do que o Presidente da República e o
Governador! Isso já foi publicado em jornais. Alguns ganham
R$16.000,00, R$15.000,00, R$13.000,00. Há necessidade disso em
uma época em que o povo está passando por dificuldades?

Estou falando sobre isso porque a campanha já está começando.
Precisamos tomar o controle da situação. A sociedade, o senhor e a
senhora que nos acompanham podem fazer isso. A nossa
participação política não se restringe ao voto. Temos de controlar o
poder também. Há os conselhos paritários dos municípios, nos quais
metade dos participantes são membros da sociedade. As pessoas têm
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de investigar e fiscalizar o uso do dinheiro público. O recurso é
escasso, mas está sendo usado de maneira fraudulenta,
enriquecendo alguns e deixando o povo carente das necessidades
básicas.

Há a Lei n° 9.840 contra a corrupção eleitoral. Muitas Prefeituras
estão utilizando a máquina do Governo Municipal a favor dos seus
candidatos, ou para reeleger o seu Prefeito, ou para eleger quem está
apoiando e quem possui financiadores. Eles estão gastando muito
dinheiro, comprando votos e aliciando pessoas. Há cidadãos que se
vendem. E como diz o movimento do Comitê 9.840 contra a corrupção
eleitoral: "Voto não tem preço. Voto tem conseqüência". Precisamos
mudar essa cultura no Brasil. O candidato tem de gastar muito
dinheiro para ser eleito. Quando acabaremos com isso? As pessoas
têm de acompanhar mais as campanhas, procurando saber a história
do candidato, as suas propostas e como vota. O político vota sempre
contra o povo, depois, dá um presente, faz uma festa, um comício e
um monte de promessas, e todos votam nele. Venham ver como o
candidato está votando nesta Assembléia Legislativa e na Câmara
Municipal. Acompanhem o candidato, que não deve gastar muito,
senão ficará dependendo do dinheiro dos grandes empresários, tendo
de votar para defender os seus interesses, e não os do povo.

Não estou desabafando, pois convivo com isso no meu dia-a-dia.
Trata-se de ansiedade para contribuir para a libertação do nosso
povo. Contra a dominação política, há um remédio, que se chama
cidadania. Convido os senhores e as senhoras para assumir a sua
cidadania e ser sujeitos da sua história.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, agora é um desabafo. Há vários
projetos de autoria de setores da sociedade, que representamos.
Fizemos as propostas desde o ano passado, sendo que algumas
estão prontas para entrar na pauta. No entanto, até hoje, nenhuma
delas foi incluída, apesar das negociações e das conversas.
Conseguimos incluir um projeto agora. Na segunda-feira, começou a
tramitar. Trata-se do Projeto de Lei n° 1.149. Veio para a Mesa e
passou em 1° turno, mas não está na pauta. Por quê? Passou nas
comissões e teve votos de louvores. Nasceu da necessidade do povo,
objetivando a prevenção de , catástrofes ambientais, como a de
Cataguases e tantas outras. E uma coisa boa e importante para a
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população, mas não está na pauta. Sabem o argumento? O
Governo enviou nota técnica contrária a essa proposta. Por quê?
Mostrem-me os motivos. Temos bom-senso e podemos analisar e
mudar o que for preciso.

O que está acontecendo? Não é só isso. Não sai CPI. A do café,
que, aliás, está indo muito bem, foi instalada com grande dificuldade.
Várias outras são necessárias. Estão atrapalhando o nosso povo a
melhorar de vida. Queremos apurar, porque essa é a nossa
obrigação. Fomos eleitos para isso. Até este momento, também não
tivemos a resposta de muitos requerimentos. O que está
acontecendo? Fico pensando: fomos eleitos para fazer lei e para
fiscalizar. Sinto-me, assim como todos do meu gabinete pró-cidadania,
impedidos de legislar e de fiscalizar. Estudaremos o tribunal que
podemos acessar para termos, pelo menos, o direito de colocar os
nossos projetos em votação. Quem quiser votar contra que vote e
enfrente a sociedade. Um projeto importante que previne catástrofes!
Daqui a pouco acontece uma, e poderemos denunciar os
responsáveis por não deixarem passar uma proposta como essa. Até
quando ficaremos subservientes ao Governo? Talvez o próprio
Governador não saiba disso, porque a nota técnica foi feita por seus
assessores. Queria saber o porquê. O projeto é muito simples e puro.
O Deputado Leonardo Quintão, no seu parecer, afirmou que se trata
de uma proposta de simplicidade franciscana. Ele usou esse termo.
As leis podem e devem ser simples. Senhores, o que está havendo?
Por que ele não está na pauta? O Projeto de Lei Complementar n° 6,
sobre o FUNDEF, um dos ralos por onde sai mais dinheiro da
corrupção nos municípios, não foi incluído na pauta. Está aqui desde o
ano passado. E já passou em todas as comissões.

Agora estou desabafando. Convoco toda a sociedade a atuar nas
eleições municipais deste ano. Até diria para não votarem em quem
gastar muito dinheiro para fazer campanha. Quem se mostra com
dinheiro não merece voto, porque não tem história. Quanto à
Assembléia, a sociedade tem de se organizar, fazer um grupo para
acompanhar os trabalhos desta Casa e do, Congresso. Lá existe o
DIAP, mas é preciso fazer o mesmo aqui. E preciso acompanhar as
Câmaras Municipais para que o chamado Poder Legislativo seja de
fato um serviço legislativo e deixe de se ajoelhar diante do chamado
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Poder Executivo, que quer de fato ser poder, ficar por cima e levar
vantagem. E um desabafo, sim, mas com coração muito aberto e
ansioso por alimentar esperanças. O Brasil tem jeito. Minas tem jeito.
Nossos municípios têm jeito. Mas nós, o povo, precisamos saber
votar, e votar com ética.

Essa é a nossa contribuição de hoje. Desculpem-me. Não quis
ofender alguém, mas sempre lutarei pela cidadania. Contra a
dominação política, a cidadania! Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Ana Maria Resende.
A Deputada Ana Maria Resende - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, telespectadores que nos vêem pela TV Assembléia e
amigos que estão nas galerias. Parafraseando o Ministro da
Agricultura, Roberto Rodrigues, "o cooperativismo é uma forma de
garantir a democracia e a paz". Ele se contrapõe ao processo de
exclusão social, ameniza os efeitos da globalização e possibilita a
inserção de pessoas em atividades econômicas.

Ser cooperativado é um estado de espírito, é uma opção de vida,
uma forma diferente de buscar soluções para dificuldades, de forma
coletiva, por meio da união.

Essa aliança de muitos para o benefício de todos é comemorada
mundialmente no primeiro sábado do mês de julho.

A todas as cooperativas mineiras, promotoras do nosso
desenvolvimento, que conjugam no seu dia-a-dia os verbos repartir,
conviver, cooperar, o reconhecimento desta Casa e, em especial, dos
que, como eu, acreditam e participam do sistema.

Coroando o momento em que comemoramos o 82 0 Dia Internacional
do Cooperativismo em todo o mundo, foi criada em Montes Claros a
primeira cooperativa de crédito da área empresarial autorizada pelo
Banco Central do Brasil a funcionar em Minas Gerais, a Cooperativa
de Crédito de Pequenos Empresários, Microempresários e
Microempreendedores de Montes Claros - CREDINOSSO.

Em assembléia realizada na sede da Associação Comercial,
Industrial e de Serviços de Montes Claros, foi eleito para a diretoria
executiva nosso amigo Alexandre Pires Ramos. Amigo de Montes
Claros, do Norte de Minas, de todas as causas sociais, Alexandre está
sempre presente levando seu trabalho, sua sabedoria, sua
determinação em mitigar o sofrimento de nosso irmão.
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A cooperativa começará a funcionar em agosto e terá sua área

de atuação em Montes Claros, Capitão Enéas, Francisco Sá,
Bocaiúva, Engenheiro Navarro, Claro dos Poções, São João da
Lagoa, Coração de Jesus, Mirabela e São João da Ponte.

As cooperativas de crédito têm garantido, em diferentes setores,
sucesso tanto no sentido da prestação de serviço, como na agilidade
das decisões e, principalmente, com relação às taxas cobradas. Esse
serviço diferenciado vem garantindo e impulsionando diferentes
setores produtivos em nosso País. Na CREDINOSSO, o cooperado
encontrará taxas competitivas, possíveis de serem trabalhadas dentro
de qualquer negócio e com uma grande simplicidade de crédito.

Uma operação de crédito que demora até 60 dias para ser
autorizada em um Banco, na CREDINOSSO será aprovada em, no
máximo, 10 dias.

E com certeza uma grande solução para os empresários,
fomentando pequenos, médios e, especialmente, micronegócios.

Esses empreendedores norte-mineiros terão na CREDINOSSO
parceria na realização de novos investimentos ou até mesmo
ampliação de seus negócios.

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros,
grande inspiradora dessa nova cooperativa de crédito, a minha fé -
pois essa iniciativa já é vitoriosa - que será copiada por outras regiões,
proporcionará ótimo negócio a seus associados, gerará empregos e, o
mais importante, ajudará a alavancar o progresso de nossa região.

Para terminar, comunico que, na reunião de ontem, em Montes
Claros, o Governador Aécio Neves debateu com os produtores rurais
e nos deu a certeza de que os problemas dos produtores rurais do
Norte de Minas serão solucionados. Portanto, agradeço-lhe,
Governador, a sensibilidade, o carinho e a sua participação efetiva na
resolução dos problemas que afligem o Norte de Minas e, em
especial, os produtores rurais. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
• Deputado Weliton Prado - Boa tarde, Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, aproveito o momento para prestar contas,
fazer um balanço do nosso um ano e meio de mandato e avaliar o
Governo Aécio Neves.

rs



866
Como havia prometido, fui uma pedra no sapato do Governador,

fazendo oposição construtiva, fiscalizando o Governo e contribuindo
para resolver os problemas cruciais do Estado. Deixei de ir na posse
do Presidente Lula, do meu partido, para assistir à posse do
Governador Aécio Neves, a quem levei muitas reivindicações,
principalmente na área da educação, no que concerne ao direito dos
servidores. No dia 2 de janeiro, também assisti à posse da Secretária
de Educação e me portei da mesma maneira, levando-lhe várias
reivindicações. Infelizmente, até hoje não se cumpriu uma das
reivindicações levada ao Governador para que fosse revogada a
resolução que proíbe maiores de 18 anos de cursar o Ensino Médio.

Atualmente, em Minas Gerais, quem tem mais de 18 anos não pode
cursar o Ensino Médio nas escolas estaduais. Realizamos várias
audiências públicas e discussões nas comissões, principalmente na
Comissão de Educação. Encontrei-me várias vezes com a Secretária
de Educação, que me prometeu que revogaria essa resolução.
Entretanto, até hoje, ela não cumpriu sua promessa nem o
Governador se posicionou. Diversas vezes, cobrei um posicionamento
da liderança do Governo, mas o problema não foi resolvido.

No início do ano, denunciamos que o Governador havia recebido
R$2.300.000,00 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, que não haviam sido repassados para os municípios, e
que, em função disso, em 70% das escolas em Minas Gerais, nos
primeiros meses, as nossas crianças estavam sem merenda. Isso
ocorreu em todas as regiões do Estado, como no Triângulo Mineiro,
no Sul, na Zona da Mata e na região central. Esse fato ocorreu porque
o Govemador embolsou o dinheiro e não o repassou às Secretarias.
Não sei o que ele fez, se pagou outras contas do Estado, mas deveria
ter repassado os valores. Como não o fez, denunciamos e
conseguimos que esse dinheiro, R$2.300.000,00, fosse liberado para
a merenda escolar.

Tivemos uma grande participação na reforma administrativa.
No pacotaço do Aécio, que acabava com direitos dos servidores, o

chamado choque de gestão, alardeado pelo Governo, que era, na
verdade, um curto-circuito nos direitos dos servidores, o Bloco PT-
PCd0B, apesar de ser minoria, conseguiu fazer com que as
discussões das propostas avançassem.
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Conseguimos que o Governador enviasse para esta Casa o plano

de cargos e carreiras. Infelizmente, não mandou as tabelas,
impedindo que os servidores, que já estão há praticamente 11 anos
sem reajuste, tivessem progressão. Valorizar o servidor foi um
compromisso de campanha dele, mas, infelizmente, não está
cumprindo essa promessa. Tivemos uma vitória parcial quando
conseguimos que esse projeto fosse votado. Estamos cobrando,
agora, a tabela.

Conseguimos a supressão do dispositivo que permitia a demissão
dos servidores sem o devido processo administrativo e sem o direito a
defesa. Além disso, tivemos outras vitórias, como a inclusão da
representação sindical na elaboração do acordo de resultados entre o
Governo e os servidores; a extensão do apostilamento, em prazo e
vantagens; e o aumento de 60 para 70 do percentual máximo do
adicional de desempenho.

Um ponto importante foi a manutenção do Regime Jurídico único,
com a possibilidade de contração de servidores pela CLT apenas por
dois anos e em caráter temporário. Doravante, se se provar que é
urgente, poderá contratar-se pela CLT, respeitando-se,
principalmente, o concurso público. Isso impede a demissão em
massa e a quebra do Regime Jurídico único. Se essa proposta
passasse, o Governador teria um grande curral em todo o Estado de
Minas, porque quem não seguisse a cartilha do Governador seria
demitido, já que a contratação seria apenas pela CLT.

Uma outra conquista foi a garantia do IPSEMG como instituto
previdenciário e de assistência à saúde dos servidores ativos e
inativos. O Governador queria cortar o atendimento do IPSEMG para
os servidores do interior, mas conseguimos impedi-lo, apesar de saber
que o Instituto, no interior, não vem respondendo às necessidades dos
servidores. Cito, como exemplo, o caso da cidade de Uberlândia, que
conheço muito bem. Lá há uma grande revolta de todos os servidores
nesse aspecto.

Um outro ponto marcante, principalmente no segundo semestre do
ano passado, foi o tarifaço do Aécio. Por meio de um ato de
irresponsabilidade social, o Governador enviou seis projetos de lei,
alterando o sistema tributário de Minas Gerais, criando taxas e
aumentando o valor de outras já existentes. E isso ocorreu num
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momento em que todo o País se mobilizava para discutir uma
reforma tributária que fosse a ideal, que não pesasse tanto no bolso
da população.

De todos os países do mundo, sabemos que o Brasil é um dos que
tem uma das maiores cargas tributárias. No âmbito estadual, não é
diferente, pois, de todos os Estados da Federação, Minas Gerais é um
dos que têm a maior carga tributária. Arrecada, sozinha, mais do que
22 Estados juntos.

Denunciamos, pressionamos e conseguimos fazer várias alterações,
derrubando, inclusive, vários pontos desse tarifaço.

O Governador propôs uma taxa até para quando o cidadão
chamasse a polícia. Apresentamos uma emenda supressiva e a
aprovamos, impedindo essa cobrança. Além disso, impedimos a
cobrança pelo atestado de antecedentes criminais.

Uma outra vitória foi o impedimento da cobrança de taxa pelo
boletim de ocorrência.

Infelizmente, foi aprovado o projeto de lei que cria a Taxa de
Incêndio, que transformou-se na Lei n° 14.938.

Consideramos que essa taxa é totalmente ilegal, inconstitucional e
imoral. Pagamos muitos tributos para custear as atividades do Corpo
de Bombeiros. O que significam as taxas? Se se põe uma carta no
correio ou se se utiliza algum serviço no cartório, paga-se uma taxa
pelo serviço prestado.

Logo, a cobrança do Governador não é taxa, mas um tributo. Isso é
inconstitucional, pois fere vários princípios, como o da capacidade
contributiva. Por exemplo, quem possui um barracão na periferia
acima de 75m2 deve pagá-lo; porém quem possui um "flat" de até
70m2 no Centro, na região Sul, que custa aproximadamente de
R$200.000,00 a R$300.000,00, não o paga. Então estamos brigando
na justiça. Não nos intimidaremos, iremos até o fim e faremos tudo
para impedir a cobrança da Taxa de Incêndio.

Divulgamos um cartaz em todo o Estado, incluindo várias
reportagens dos principais jornais, como "O Tempo", mostrando a
nossa votação na Comissão de Constituição e Justiça, representando
o Bloco PT-PCdoB. Aliás, representando o Bloco contra o tarifaço do
Aécio Neves, fui o único a votar. Há ainda esta matéria do jornal "Hoje
em Dia": "Ordem dos Advogados questiona o reajuste das taxas".
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Houve um aumento das custas judiciais de mais de 700%,
impedindo o acesso do pobre à justiça. Parabenizo o Presidente da
OAB, que, de pronto, acatou o nosso pedido e entrou com uma ADIN
no STF. Por meio de uma liminar, uma decisão do STF, ele conseguiu
suspender o aumento das custas judiciais.

O "Estado de Minas" publicou uma matéria que diz: "Deputado
Weliton Prado faz campanha nas ruas contra as taxas.". Há também
esta matéria publicada no jornal "Correio", de Uberlândia: "Tarifaço
torna gastos em janeiro ainda mais altos.". Nesta Casa,
continuaremos firme na nossa luta contra os absurdos e a imoralidade
do aumento dos tributos em Minas Gerais. O Governador Aécio Neves
não pode jogar nas costas de toda a população a dívida do Estado.

Este ano aprovamos alguns requerimentos importantes. Infelizmente
não obtivemos o posicionamento da Secretaria de Educação nem da
Secretaria da Fazenda. Os professores recebiam o abono de R$45,00
para cada cargo. O Governador os cortou, e agora somente recebem
por um cargo, mas ainda descontam o IPSEMG dos dois.

Por meio da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia,
participamos de uma audiência com o Presidente da CEMIG.
Solicitamos-lhe a redução de 18% para 12% da alíquota do ICMS
pago nas contas de energia elétrica das universidades federais em
funcionamento no Estado. Há universidades que funcionam com
muitas dificuldades. Sabemos que os sucessivos Governos Federais
não tiveram o compromisso com as universidades federais. Cobramos
do Sr. Djalma Moraes, Presidente da CEMIG, a redução de 18% para
12% do ICMS. Ele nos disse que estudará o caso e que há
possibilidades. Questionamos que essa é uma questão social muito
importante, pois poderá aumentar o número de alunos no ensino
noturno. A UFMG paga em torno de R$10.000.000,00 de energia
elétrica. No período noturno, ela paga como se fosse uma empresa,
ou seja, dez vezes mais o valor normal da tarifa da energia elétrica. E
ainda, nas universidades federais de Juiz de Fora, Uberlândia, Itajubá,
na UEMG e UNIMONTES, a redução dessa alíquota - até a isenção
da tarifa - poderá ser uma forma de aumentar o número de vagas no
período noturno. Continuaremos cobrando.

Há uma grande incoerência. O Governador abaixou o ICMS de 18%
para 12% das distribuidoras de diesel. Somente no início perdeu em
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torno de R$1 50.000.000,00. Qual seria a justificativa?

A primeira justificativa, de que seriam abertos mais de 6 mil postos,
não foi cumprida; disse que iria aumentar o número de trabalhadores,
não cumpriu; que diminuiria o preço do óleo diesel e aumentaria a
receita do Estado, mas nada disso aconteceu, e perdemos
R$150.000.000,00. Não podemos compreender que uma matéria de
relevância social, como diminuir ICMS das universidades, não tenha
sido aprovada. No entanto, diminuir ICMS para distribuidores de óleo
diesel pode. E uma grande incoerência, assim como o tarifaço. Deu
50% de desconto para as locadoras de veículos e penalizou os
proprietários de motos, que tiveram aumento de 100% no IPVA. Quem
tem uma picape ou um veículo utilitário sofreu aumento de 50%. Pela
Lei de Responsabilidade Fiscal, se for dado desconto para alguma
empresa ou grupo, deve ser feita a compensação. O desconto para as
locadoras será compensado nas costas do contribuinte, pois quem
tem uma moto, uma picape ou uma perua pagará mais IPVA. Essa é a
grande incoerência.

Falando em incoerência, o orçamento do ano destinou apenas
R$50.000,00 para o Programa Primeiro Emprego, que dá para
contratar em torno de 200 jovens. No entanto, só em publicidade do
programa o Governador já gastou mais de R$2.000.000,00 e está
fazendo divulgação em todos os Estados da Federação, o que é uma
grande incoerência. Está usando de publicidade, é um grande
marqueteiro.

O Governador também está dizendo que as crianças entrarão na
escola com 6 anos de idade, está divulgando isso em todos os
Estados da Federação. No entanto, o que faz é um projeto-piloto em
algumas escolas do Estado e divulga para a imprensa nacional que
Minas é o único Estado em que as crianças entram na escola aos 6
anos. Mas a maioria das escolas de ensino fundamental é de
responsabilidade dos municípios, não mais do Governo do Estado. Ele
engana a população. Apenas em pouquíssimas escolas do Estado e
algumas Prefeituras, as crianças ingressam com 6 anos de idade. Mas
não se trata de uma ação do Governo do Estado.

Seguiremos cobrando um posicionamento sério do Governador
relativamente à questão tributária e aos servidores públicos, para que
envie a tabela para esta Casa, garanta a progressão e cumpra sua
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promessa de campanha, que é valorizar o servidor. E que, no setor
da educação, cumpra o compromisso de descentralizar a UEMG, pois
disse que faria "campi" avançados em diversas regiões do Estado.
Cumpriu? Não. Disse que aplicaria na FAPEMIG o que manda a
Constituição, 1% para pesquisa e extensão. Cumpriu? Não. Disse que
garantiria a inserção do jovem no primeiro emprego. Mas não cumpriu.
Só faz publicidade e propaganda. Seguiremos nessa linha dura e
séria, contando ao povo a verdade sobre a forma como o Governador
vem administrando o Estado.

Parabenizo-o também, pois está sendo muito competente junto ao
Governo Federal. A maioria dos investimentos no Estado é feita com
recursos do Governo Federal. Projeto de eletrificação rural, bolsa-
escola, restaurante popular, infra-estrutura, tudo são programas do
Governo Federal dos quais o Governador se apropriou, dando outro
nome.

O Deputado Durval Angelo (em aparte)* - Deputado Weliton Prado,
em nome do Bloco PT-PCdoB, registro a satisfação em tê-lo como
colega de bancada. No curto período de 18 meses, V. Exa.
demonstrou experiência, grande tarimba legislativa e comportou-se de
forma firme e construtiva na Oposição.

Destaco que, pela primeira vez, durante meus três mandatos nesta
Casa, falou-se de políticas públicas para a juventude. Isso aconteceu,
graças ao seu trabalho, ao tema que trouxe para cá. De alguma
forma, isso aconteceu, teve desfecho a partir da Conferência Estadual
da Juventude, que teve V. Exa. como o grande articulador. Esperamos
que, com a experiência adquirida nesses oito meses, continue
contribuindo para a consolidação da democracia, para a organização
da juventude no Estado e para que possamos contar, cada vez mais,
com uma oposição firme e séria ao Governo de aparências do
Governador Aécio Neves. Parabéns!

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Weliton Prado - Agradeço-lhe, Deputado Durval Angelo,

cuja competência, capacidade legislativa é impressionante. Aliás,
várias vezes falei isso para V. Exa. Tenho muito a aprender nesta
Casa.

Uma prova do posicionamento do Governador Aécio Neves é a
forma como agiu perante a imprensa. Apresentei um requerimento

rs



872
nesta Casa, visando a prestar solidariedade ao jornalista Kajuru,
que foi demitido da Bandeirantes por criticar o Governador Aécio
Neves. Tenho aqui algumas matérias veiculadas por jornais: "Após ser
substituído no ar pelo jornalista Fernando Nardini e suspenso por urna
semana, o apresentador Jorge Kajuru, que aguardava uma decisão da
emissora, foi demitido ontem da Bandeirantes por criticar Aécio Neves
em relação aos ingressos e convites para o jogo Brasil e Argentina.
Será mais uma do Governador que controla com mãos de ferro a
imprensa do Estado?". Apesar de não ser toda a imprensa, sabemos
que muitos jornalistas, inclusive dos grandes meios de comunicação
do Estado, são sérios e compromissados. Todavia, sabemos também
que demonstrar essas qualidades não depende apenas deles.

Como disse o Deputado Durval Angelo, a questão da educação é
muito séria. Quero referir-me especificamente ao Triângulo Mineiro,
onde, há mais de 17 anos, não se constrói uma escola estadual de
ensino médio. Ou seja, durante esse período, os sucessivos Governos
não construíram nenhuma escola estadual. Ademais, no orçamento
deste ano, não se destinou nenhum centavo para construção ou
reforma de escolas no Triângulo Mineiro. No ano passado, havia
apenas R$ -1.000.000,00 para reforma. Em nosso mandato, nos finais
de semana e feriados, estamos visitando as escolas. Estamos
promovendo pequenas reformas e pinturas, assumindo, portanto, uma
tarefa, uma responsabilidade que não é nossa, mas do Governador.
Essas nossas ações fazem parte do projeto Arte e Pinturas nas
Escolas, que é um estímulo à educação. Fazemos desenhos
educativos dentro das salas de aula, melhorando o ambiente escolar e
estimulando as crianças.

Vou ler as palavras da Diretora Maria de Fátima Borges, da Escola
José Zacharias Junqueira: "Os painéis pintados no pátio e salas de
aula, além de embelezar e alegrar nossa escola, trouxeram maior
motivação para nossos alunos.". Agora, vou ler as palavras dos
estudantes da sala 3, da 4a série do ensino fundamental da Escola
Osvaldo Resende: "Sr. Weliton Prado, vimos por meio desta
agradecer sua iniciativa e de toda sua equipe de fazer painéis nas
salas de aula da Escola Estadual Osvaldo Resende. Foi uma surpresa
agradável quando percebemos que em todas as salas havia lindos
painéis. Com eles, a escola ficou bem mais alegre. Nossos sinceros
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agradecimentos!". Por último vou ler as palavras da Diretora
Terezinha Maria Nunes: "Este ano, as salas de aula da E. E. Osvaldo
Resende estão muito bonitas. Nossos alunos podem observar, no seu
dia-a-dia, a importância do trabalho artístico por meio da pintura de
painéis muito criativos e educativos que enfeitam e valorizam as salas
e estimulam os alunos a criar e a se expressar, procurando dons
muitas vezes ocultos. Desenvolver a arte é nossa meta. Fazer de
nossos alunos conhecedores da cultura é o nosso objetivo.".

Pintamos várias escolas: Escola Estadual José Zacharias
Junqueira... Pintamos também as Escolas Amador Naves, 13 de Maio,
Osvaldo Resende, Presidente Juscelino Kubitschek, Angelino Pavan,
a da Cidade Industrial, Marechal Castelo Branco e Inácio Castilho.

Esse trabalho seria de responsabilidade do Governo do Estado,
mas, como ele não o cumpre, nós, por meio de nossa assessoria - eu
mesmo posso ir - estamos pintando e fazendo pequenas reformas em
algumas escolas do Estado.

Utilizo a tribuna, mais uma vez, para solicitar ao Governador que
cumpra o que prometeu na campanha, ou seja, valorizar a educação e
destinar recursos para a reforma e a construção de mais escolas.
Apresentamos, nesta Casa, emendas de mais de R$600.000,00 para
as escolas do Estado.

Agradeço a todos os colegas desta Assembléia e parabenizo a luta
dos servidores desta Casa. Em nosso País, é com perseverança,
pressão e participação que se conseguem direitos. Todos vocês
tiveram grande participação com referência à Emenda n° 100. Foi uma
vitória de todos os servidores desta Casa. Sabemos que essa matéria
não deve ser tratada na LDO. Por meio da participação e do diálogo
com cada Deputado, vocês saíram vitoriosos. Obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
i a Fase

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

Presidência passa à 2 a Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo comunicações da Presidência e de Deputados e
a apreciação de pareceres e requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Defesa do Consumidor - aprovação, na 12° Reunião Ordinária da 2°
Sessão Legislativa Ordinária da 15° Legislatura, dos Requerimentos
n

o
s 3.018 e 3.019/2004, do Deputado Weliton Prado; de Política

Agropecuária (2) - aprovação, na 5° Reunião Extraordinária da 2°
Sessão Legislativa Ordinária da isa Legislatura, do Projeto de Lei n°
1.67612004, do Deputado Paulo Piau; e aprovação, na 17 6 Reunião
Ordinária da 2° Sessão Legislativa Ordinária da 15° Legislatura, dos
Requerimentos n°5 3.015/2004, do Deputado Doutor Viana;
3.020/2004, do Deputado Weliton Prado; 3.032/2004, do Deputado
Doutor Viana, e 3.057/2004, do Deputado Domingos Sávio; de Saúde
- aprovação, na loa Reunião Ordinária da 2° Sessão Legislativa
Ordinária da i5 Legislatura, dos Projetos de Lei n os 1.451/2004, da
Deputada Maria Olivia; 1.635/2004, do Deputado José Henrique, e
1.679/2004, do Deputado George Hilton; de Transporte - aprovação,
na 68 Reunião Extraordinária da 2° Sessão Legislativa Ordinária da
15° Legislatura, dos Projetos de Lei nos 547, 694 e 1.205/2003, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e dos Requerimentos n

o
s 3.029/2004,

do Deputado Antônio Andrade; 3.062/2004, do Deputado Sebastião
Helvécio; 3.065 a 3.067 e 3.090 a 3.095/2004, do Deputado Leonardo
Moreira; e de Turismo - aprovação, na 48 Reunião Extraordinária da 2°
Sessão Legislativa Ordinária da 15° Legislatura, dos Requerimentos
n os 3.071/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 3.083/2004, do
Deputado Doutor Viana (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez,

nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento
Interno, requerimentos do Deputado Leonardo Moreira (4), solicitando
que os Projetos de Lei nos 1.736 a 1.739/2004 sejam encaminhados
às comissões seguintes a que foram distribuídos, uma vez que a
Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer; e, nos
termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento
do Deputado Sebastião Helvécio e outros, solicitando a convocação
de reunião especial para homenagear a Faculdade de Farmácia,
Bioquímica e Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora
pelo transcurso de seus 100 anos de fundação.
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Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada
um por sua vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de
Resolução n° 1.774/2004, da Mesa da Assembléia, que altera os arts.
80 e 10 da Resolução n° 5.214, de 23/12/2003 (A promulgação.); dos
Projetos de Lei Complementar n°5 49/2003, do Governador do Estadõ,
que institui e estrutura a carreira da Advocacia Pública do Estado e a
carreira de Advogado Autárquico e Fundacional; e 55/2004, do
Governador do Estado, que dá nova redação ao § 1° do art. 28 da Lei
Complementar n° 64, de 25/3/2002; e dos Projetos de Lei nos
341/2003, do Deputado Alberto Bejani, que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Município de Maripá de Minas o imóvel que especifica;
679/2003, do Deputado Leonardo Moreira, que torna obrigatória a
colocação de lacres eletrônicos nos tanques dos postos de
combustíveis e dá outras providências; 929/2003, do Deputado Elmiro
Nascimento, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Presidente Olegário o imóvel que especifica, e 1.101/2003, do
Deputado Antônio Carlos Andrada, que autoriza o Poder Executivo a
fazer reverter a Ana Ferreira Rodrigues, viúva de Hormindo Rodrigues
Pereira, o imóvel que especifica; 1.353/2004, do Governador do
Estado, que 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; 1.354/2004, do Governador do
Estado, que altera a Lei n° 11.402, de 14/1/1994; 1.744/2004, do
Governador do Estado, que altera a Lei n° 14.694, de 30/7/2003; e
1.753/2004, do Governador do Estado, que dispõe sobre o reajuste do
vencimento básico dos servidores policiais civis e da remuneração
básica dos militares e dá outras providências (A sanção.).

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

Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Solicito a V. Exa. que suspenda a

reunião por alguns minutos. Há um Acordo de Líderes para se retirar o
Projeto de Resolução n° 1.80112004 da pauta. Essas são as
informações que chegam a mim e ao Deputado José Henrique.

rÁ



876
Devemos reunir-nos com V. Exa., com o Presidente Mauri Torres e
com os demais membros da Mesa para avaliar a possibilidade de um
acordo. Não é possível que o projeto seja retirado da pauta, uma vez
que milhares de servidores aguardam a aprovação dessa matéria para
aderirem ao acordo extrajudicial e receberem o que lhes é devido.

Não é sensato que os Deputados deixem de votar a matéria. Faço
este apelo ao Deputado Mauri Torres, aos demais membros da Mesa
e aos Líderes dos partidos, que assinaram um acordo para se retirar o
projeto da pauta. O Deputado José Henrique e eu não conseguimos
entender por que foi feito esse acordo.

Até este momento não chegou precatório algum a esta Casa.
Portanto, não existe precatório a ser pago. O Projeto de Resolução n°
1.801/2004 prevê o pagamento da URV por meio de acordo
extrajudicial em que os servidores concordem com o parcelamento,
pois há consenso da maioria absoluta dos servidores. Não é possível
que a maioria absoluta dos servidores seja prejudicada em detrimento
da minoria, que tem valores exorbitantes a receber.

Ontem, o Plenário derrotou a Emenda n° 100, pois os Deputados
entenderam que ela era inócua, inconstitucional. Portanto, é
necessário que haja discussão. Estou tentando entender por que há
previsão para se retirar a matéria da pauta, pois as explicações que
nos foram dadas não são convincentes. Tenho certeza de que o
projeto será aprovado hoje, em 1° turno. Caso isso ocorra, milhares de
servidores irão aderir à proposta extrajudicial.

Não apenas em nome de uma minoria de servidores, mas da
maioria absoluta, faço um apelo a V. Exa., aos Deputados do PDT,
principalmente aos Deputados que, ontem, disseram "não" à Emenda
n° 100 e aos demais Deputados, pois o Plenário é soberano, e as
decisões devem ser acatadas de forma democrática. Se o Plenário
rejeitou a emenda, que o Presidente Mauri Torres deixe o projeto ser
votado. Se o Plenário decidir que deve aprová-lo, haverá melhor
acolhida por parte dos servidores que desejam o entendimento. Os
servidores que têm quantias elevadas a receber, que lutem e ganhem
na justiça, podendo receber do Poder o que lhes é devido. Mas não
conseguimos entender o porquê dessa incoerência. Deixamos aqui o
nosso questionamento e, acima de tudo, nosso apelo para que se olhe
pelos servidores desta Casa - os efetivos, os de recrutamento amplo e
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os que já saíram do Poder - e se dê a eles essa oportunidade, para
acabarmos com essa novela definitivamente. Muito obrigado.

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

suscitada pelo Deputado Sargento Rodrigues, suspende a reunião por
30 minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Estão reabertos os

nossos trabalhos.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta
reunião o Projeto de Lei n° 1.64012004, apreciado na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite.

- Vem à Mesa:
ACORDO DE LÍDERES

Os Deputados abaixo assinados, representando a totalidade dos
membros do Colégio de Líderes, acordam que seja retirado da pauta
da presente reunião o Projeto de Resolução n° 1.801/2004.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2004.	 ri
DECISÃO DA PRESIDENCIA

A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 8 de julho de 2004.
Mauri Torres, Presidente.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento dos Deputados Alberto

Pinto Coelho e Antônio Carlos Andrada, solicitando a inversão da
pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei Complementar n°
21/2003 seja apreciado em último lugar entre as matérias em fase de
discussão. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
22/2003, do Deputado Durval Angelo, que altera a Seção III da
Constituição do Estado e acrescenta artigo a seu Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. A Comissão Especial opina pela
aprovação da proposta na forma do vencido em 1° turno, com as
Emendas n

os 1 a 6, que apresenta. Em discussão, a proposta. Não há
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oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai
submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 260, inciso 1, c/c com o art. 263, do
Regimento Interno. Em votação, a proposta, salvo emendas. Com a
palavra o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Carlos Andrada) - (- Faz a
chamada.)

- Respondem "sim" à chamada de votação nominal as seguintes
Deputadas e os seguintes Deputados:

Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Chico Simões - Antônio
Carlos Andrada - Rogério Correia - Leonardo Moreira - lvair Nogueira -
Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon
Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalciever Lopes -
Alberto Bejani - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro
- Antônio Júlio - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro
Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djairna Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Fábio Avelar -
Gilberto Abramo - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Bittar - José
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília
Campos - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar
- Paulo Piau - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 55 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a proposta, salvo emendas. Em votação, as
Emendas nos 1 a 6. Com a palavra o Sr. Secretário para proceder à
chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal as seguintes

Deputadas e os seguintes Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Chico Simões - Antônio

Carlos Andrada - Rogério Correia - Leonardo Moreira - lvair Nogueira -
Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon
Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes -
Alberto Bejani - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro
- Antônio Júlio - Bonifácio Mourão - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz
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- Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval Angelo - Fábio Avelar -
Gilberto Abramo - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Bittar - José
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Manha
Campos - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar
- Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila -
Wehiton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 50 Deputados. Não houve voto
contrário. Estão aprovadas as Emendas de n os 1 a 6. Fica, portanto,
aprovada, em 20 turno, a Proposta de Emenda à Constituição n°
22/2003 na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n

o
s 1 a 6.

A Comissão de Redação.
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.127/2003, da

Deputada Marília Campos, que estabelece critérios para oferta e
aceitação de presentes por autoridades públicas e agentes políticos e
dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opina
pela aprovação do projeto na forma • do Substitutivo n° 1, que
apresenta ao vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maríhia Campos.
A Deputada Manha Campos* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, esse projeto é um presente para Minas Gerais, pois
procura regulamentar a oferta de brindes e presentes no nosso
Estado. Nele é feita uma diferenciação entre os brindes, que não
podem ter valor comercial, e o recebimento de presentes, estipulando-
se um valor, que não passa, atualmente, de R$300,00. Isso garante
transparência e faz com que as autoridades não passem por
constrangimentos ao receberem presentes.

Portanto, apresentamos essa contribuição e pedimos o apoio dos
Deputadas e das Deputadas desta Casa para a aprovação desse
projeto de lei. Obrigada.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Laudehino Augusto.
• Deputado Laudehino Augusto - Senhoras e senhores, como acaba

de nos dizer a Deputada Maríhia Campos, esse projeto estabelece
critérios para a oferta e a aceitação de presentes por autoridades
públicas e agentes políticos e dá outras providências.
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Naturalmente, toda lei tem uma premissa, não sendo feita por

acaso, por invenção. E essa vem naturalmente responder a uma
realidade, pois corre-se o risco, tanto na hora de dar o presente como
de recebê-lo, de se estar realizando algum ato ilícito. E isso tem
acontecido. Por isso esse projeto vem, em boa hora, trazer moralidade
e responder a uma necessidade concreta.

Esse projeto lembra-nos os momentos em que os presentes vão e
vêm, de forma meio camuflada ou de maneira sutil.

Estou me referindo aos vários fatos que alguns agentes políticos
usam, até para manter o povo dominado. Fala-se, por exemplo,
quando se dá, entre aspas. O verbo não é esse. Na política, não se
dá; concedem-se, conquista-se e garantem-se direitos. Tenho viajado
pelo Estado, e costumam nos cobrar, por exemplo, ambulância, como
se fosse um presente de um político. Nenhum agente político pode dar
como presente aquilo que é direito do povo. Nem o povo deve receber
como presente aquilo que é seu direito, pago com o dinheiro público.

Na semana passada, em uma cidade do Sul de Minas, fui
questionado pelo fato de não ter conseguido uma ambulância para
ela, sendo que a cidade vizinha teria ganho duas. Corrigi e disse para
não se usar o verbo "dar" ou "ganhar", porque esses verbos não se
aplicam na política. Trata-se de direitos, dinheiro público suado do
nosso povo. Direito não é presente. Dá-se também mata-burro e lama
asfáltica como presentes. Uma Diretora de escola me agradeceu
porque eu entrei com uma solicitação de reforma da escola. Disse-lhe
que era direito das crianças e dos jovens ter uma escola digna,
limpinha.

Com relação à aposentadoria, quando a pessoa que trabalhou
durante certo tempo recebe uma cartinha comunicando-lhe esse
direito, geralmente diz que ganhou um presente. Não é presente, é um
direito. Há também as nomeações.

Temos ainda os presentes de Prefeituras e de Câmaras e os títulos
que se dão. Na semana passada, saiu o título de Amigo da Criança
para vários Prefeitos. Conheço alguns que são grandes inimigos das
crianças, mas receberam esse título. Não sei o critério que foi usado.
Vamos averiguar. E uma hipocrisia, porque estão usando o dinheiro
do povo para dar presentes. E dinheiro do povo.

Esse projeto estabelece e distingue situações em que é licito o
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recebimento ou a oferta de presente por autoridades públicas ou
agentes políticos. Ele não diz respeito apenas ao que estou
apontando, mas chama a nossa atenção e traz à discussão esses
outros "presentes" dados ou recebidos por aí afora, principalmente em
época de eleição. Falarei sobre isso após o aparte que concedo ao
Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Deputado Laudelino
Augusto, quero cumprimentá-lo pela defesa e também à Deputada
Marília Campos. Tivemos a oportunidade de convocar uma reunião
extraordinária da Comissão de Administração Pública para
apreciarmos esse projeto, em tempo hábil, a fim de que pudesse vir a
Plenário ainda antes do recesso, porque temos absoluta convicção de
que representa um avanço para o processo democrático. Precisamos,
cada dia mais, de transparência na vida pública e de aumentar a
austeridade em todas as funções públicas.

A função pública tem de ser assumida como uma missão de vida,
como um sacerdócio, como uma atividade para servir ao próximo e
não a si mesmo. Infelizmente, até o gesto de dar um presente pode
servir de subterfúgio para troca de benefícios ou de favores, o que é
inaceitável na vida pública.

O Governador Aécio Neves já havia feito um decreto
regulamentando o assunto na esfera do Executivo. A Deputada Marília
Campos vem ampliar os seus efeitos, alcançando o Legislativo e os
demais Poderes, em uma demonstração muito clara do seu
compromisso com a coisa pública, com uma gestão pública séria e
correta. Parabenizamos a iniciativa e votaremos a favor, assim como
fizemos na Comissão de Administração Pública.

O Deputado Laudelino Augusto - Agradeço o aparte, Deputado
Domingos Sávio.

Chamo a atenção para a questão dos presentes camuflados que são
passados sutilmente, como os cargos dados aos cabos eleitorais, em
diretorias. Não deixam de ser presentes.

O que o Deputado Domingos Sávio dizia lembra-nos a questão da
concepção de poder. Nós, agentes políticos, devemos ter a
consciência de que o poder é um serviço à sociedade. Diz-se por aí: o
dinheiro fascina, o poder corrompe. Esse poder com a idéia de
vantagem, privilégio, autoridade. Esse corrompe. Muitas vezes, o
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presente corrompe. O projeto da Deputada Marília Campos vem na
hora certa, trazendo detalhes dos bens ofertados, dos valores, com
previsão, inclusive, de atualização monetária.

Em eleição municipal, prometem-se muitos presentes, então é bom
que essa lei seja divulgada o mais rápido possível, para que os
candidatos saibam das regras desde já e não se deixem levar; para
que não haja Prefeitos usando de artifícios para ter maioria na
Câmara e vice-versa. Há uma cultura de dar presentes ao rei, quando
esse assume o poder. Há uma cultura de o rei dar presentes. E,
assim, a dominação se perpetua. Qual o remédio contra a dominação
política? Cidadania, que prescinde de presentes e agrados.

O projeto vem em boa hora e traz critérios para que o presente seja
licito. Se um Chefe de Estado vem receber um presente do
Governador, isso não é problema, é até sinal de carinho. Chamamos a
atenção para os presentes e intenções ocultas. Os candidatos deste
ano que se propõem a ser servidores da população não se
corromperão. Nem precisarão de lei. Os que ocupam um cargo
político devem ter essa consciência. Se não têm, recebam essa lei,
estudem-na e conheçam-na, que ela seja promulgada e divulgada o
mais rápido possível, a fim de que todos saibam que político não é
para dar e nem para receber presentes.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco (em aparte)* - Deputado Laudelino
Augusto, estamos ouvindo atentamente o seu pronunciamento, e não
poderia deixar de manifestar a nossa percepção de que, hoje, vários
companheiros estão pleiteando cargos a Prefeitos de suas cidades.
Temos consciência muito firmada de que, se os futuros Prefeitos não
tiverem comprometimento com a comunidade e não fizerem um
governo sério, austero, competente e, acima de tudo, honesto, a
política estará fadada à falência total. Conclamo todos os que
pleiteiam esse cargo político para administrarem com seriedade, e em
momento algum usarem disso para a compra de votos.

Quero também parabenizar a Deputada Marília Campos e dizer que
o maior presente do político sério é o reconhecimento do povo, a
alegria e a gratidão por uma qualidade de vida. Com certeza, temos
um Governo muito austero e que respeita o cidadão.

Presentes físicos, que realmente enaltecerão esse Executivo, são
irrelevantes. Tenho a certeza de que, vencendo as eleições, eu,
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principalmente, serei feliz em meu município e terei um grande
presente: a gratidão e o reconhecimento do povo, por um Governo
comprometido com a comunidade, com a qualidade de vida e,
principalmente, com o cidadão. Muito obrigado.

O Deputado Laudelino Augusto - Sou eu quem agradeço a V. Exa.
Para concluir, quero lembrar que, com a diminuição de Vereadores,

a sociedade organizada está fazendo movimentos para moralizar
também a questão salarial dos Vereadores. Sabem qual o argumento
apresentado? Participei de discussões sobre isso. Afirmam que o
Vereador tem de ganhar bem para não ficar sujeito a ganhar
presentes e que, se ganharem muito pouco, ficarão susceptíveis a
votarem de acordo com os presentes que receberem. Isso é um
absurdo. A sociedade tem de tomar consciência disso, controlar esses
chamados poderes e exigir que sejam colocados a serviço da
sociedade.

Voltando ao tema, esse projeto obriga o Poder Executivo a publicar
mensalmente a relação dos presentes recebidos e ofertados pela
administração pública e condiciona a oferta de presentes à existência
de dotação orçamentária específica. O projeto detalha ainda o valor
dos bens ofertados ou recebidos e prevê a atualização monetária;
enfim, moralizará algo que há muito tempo precisava ser moralizado.
Esperamos que moralize também ou traga à tona, para a sociedàde
acompanhar, esses presentes ocultos, essas compras de voto nas
Câmaras Municipais, nas Assembléias e no Congresso Nacional. Que
traga à tona, portanto, a discussão e a necessidade de controle, por
parte do povo, do vai-e-vem de presentes que corrompem, ao invés
de trazer a liberdade, contra a dominação política, a cidadania.
Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Não há outros

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo
n° 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado,
em 20 tumo, o Projeto de Lei n° 1.12712003 na forma do Substitutivo
n° 1 ao vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.364/2004, da
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, que acrescenta
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dispositivos à Lei n°6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação
tributária estadual. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto, na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta ao
vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2°
turno, o Projeto de Lei n° 1.364/2004 na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 9512003, do Deputado
Alencar da Silveira Jr., que dispõe sobre afixação de plaquetas com
os respectivos preços nos produtos expostos em vitrines, balcões,
gôndolas, prateleiras e cabides, no comércio em geral, e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão
de Defesa do Consumidor perdeu prazo para emitir parecer. Nos
termos do § 20 do art. 145 do Regimento Interno, a Presidência
designa relator o Deputado Antônio Carlos Andrada. Com  a palavra o
Deputado Antônio Carlos Andrada.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, meu parecer é
o seguinte:

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 95/2003
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em tela

recebeu parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que opinou
pela sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

A Comissão de Defesa do Consumidor perdeu prazo para emitir seu
parecer.

Designado relator em Plenário, este Deputado opina pela sua
aprovação, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça.

O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 95/2003 na forma do Substitutivo n° 1. A
Comissão de Defesa do Consumidor.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°410/2003, do Deputado
Miguel Martini, que altera o art. 1° da Lei n° 10.889, de 8/10/92, que
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regulamenta o art. 214, § 1°, 1, da Constituição Estadual, e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Educação opina por sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 2, que apresenta, e pela rejeição do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 2, da Comissão de Educação, e pela rejeição do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.
Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Laudelino Augusto.

O Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quero encaminhar favoravelmente. Parabenizo o Deputado Miguel
Martini por esse projeto, que tramitou na gestão passada e vem em
boa hora, pois, como faz sete anos, já deveria ter sido regulamentado.
O art. 1° da Lei n° 10.889, de 8/10/92, estabelecia um prazo de cinco
anos para que se regulamentasse a formação dos professores de
educação ambiental. Em 1997, terminou o prazo, mas nada foi feito,
ou seja, não houve regulamentação.

O Deputado Miguel Martini sempre se preocupou com a questão
ambiental. Sem educação ambiental não há preservação do meio
ambiente. Citarei alguns exemplos para quem ainda não está
convencido da importância desse projeto, que fixa o prazo de cinco
anos, contado de sua publicação, para que o Estado promova os
meios necessários à especialização dos professores em educação
ambiental, havendo em cada Estado um coordenador dessa matéria.
O prazo expirou em 1997, sem que a determinação fosse cumprida.

A proposta do autor é estipular um prazo para ser cumprido e
conseguir o que propõe a lei: que o Estado promova os meios
necessários à especialização, ou seja, que as escolas tenham
realmente condições para inserir essa matéria em seus currículos. Se
até 1997 isso tivesse sido regulamentado, muita destruição da
natureza poderia estar sendo evitada. As questões relacionadas ao
meio ambiente são para ontem, para hoje, não podem ser deixadas
para amanhã.

Sr. Presidente, fiquei preocupado porque o Projeto n° 1.149, para
prevenir catástrofes, não foi colocado em pauta devido a uma nota
técnica contrária do Governo. Ele está pronto e destina-se a prevenir
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acidentes ambientais, solicitando relatórios de risco ambiental para
as firmas de potencial poluidor. Esse procedimento poderá evitar
casos como o de Cataguases.

Essa é uma questão de educação ambiental. Há sete anos, isso já
poderia estar regulamentado. As crianças, nas escolas, poderiam
estar tendo essa matéria e aprendendo, para evitar a grande
destruição que se faz da natureza, muitas vezes por falta de
conhecimento. E esse projeto refere-se exatamente a esse assunto.

O Deputado Alberto Pinto Coelho (em aparte)* - Agradeço ao
Deputado Laudelino Augusto. Quero comentar que tem sido prática
nesta Casa, até como orientação reforçada do Governo e,
pessoalmente, do Governador Aécio Neves, que a bancada
governista, a Liderança do Governo e a Liderança do Bloco da Maioria
tenham como princípio, nos projetos de interesse do Governo ou nos
projetos de iniciativa de parlamentares, cuja sanção, em última
instância, seja de competência do Governador Aécio Neves, manter
um diálogo permanente na busca do consenso sempre que possível.

O fato de existir, preliminarmente, uma visão diferenciada da
proposta, na forma como foi concebida, não implica dizer que, ao
término de uma avaliação conjunta, não possamos estabelecer um
consenso. Portanto, na qualidade de Líder do Governo, gostaria de
renovar essa orientação, para que fique clara.

O projeto que antecedeu este em discussão, da Deputada Marília
Campos, avançou e chegou a uma posição consensual, assim como
inúmeros outros dos Deputados da Oposição e da Situação. Muitas
vezes, em um primeiro momento, os parlamentares têm uma visão
diferenciada do Governo, mas, na grande maioria, conseguimos o
consenso.

Quando assim não acontecer, como esta é uma Casa democrática,
viremos ao debate final em Plenário, que sempre foi e será soberano
em suas decisões.

Quero enfatizar que não pode haver "parti pris" nem "aparti pris" nem
de parte a parte. O fato de haver uma nota técnica contrária não
significa dizer que ela é conclusiva. Sempre estaremos dispostos a
debater toda e qualquer iniciativa. Essa é a orientação do Governo.

O Deputado Laudelino Augusto - Agradeço o aparte, mas quero
dizer que, para haver consenso, é preciso haver diálogo entre as duas
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partes. O projeto tramitou muito bem e obteve louvores em todas
as comissões; recebeu algumas emendas que o melhoraram; passou
no P turno; foi para a comissão, onde recebeu outra emenda, que o
explicitou ainda mais; mas, de repente, sem qualquer diálogo para um
consenso, ele não constou da pauta. Esta é a minha reclamação: isso
aconteceu sem que soubéssemos, para podermos buscar o consenso.

E podemos interrogar o seguinte. Se passou por todas as comissões
com louvor, o que o está impedindo de vir a Plenário? Desejo saber, a
fim de dialogar e chegar a uma conclusão. Pretendemos conversar,
para o bem do nosso povo. Nós, Deputados, o Governador e os
Secretários vivemos às custas do povo, pois somos seus servidores.
Quando se faia em oposição, sempre questiono o seguinte. Oposição
a que e a quem? O candidato não foi eleito para ser oposição ao
Governador, como também não o foi para ser a seu favor em tudo.
Somos servidores do povo, e há muitos projetos que estão se opondo
ao povo. Por isso, somos contra essas proposições.

O Deputado Miguel Martini apresentou esse projeto, a fim de que o
Estado promova os meios necessários para a especialização dos
professores em educação ambiental. Como isso é necessário e
importante! Estão destruindo , a natureza! Como membros da Frente
Parlamentar em Defesa da Agua, e acompanhando os trabalhos da
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, temos visitado
vários lugares. Há 15 dias, estivemos no lixão, em Inconfidentes, Sul
de Minas. Todos conhecem os lixões. E inconcebível que, no início do
século XXI, as cidades ainda não tenham conseguido resolver os
problemas dos lixões. Há uma degradação total. Produz-se muito lixo,
talvez por falta de educação ambiental. Desde 1997, deveria existir
essa lei. Agora, o Deputado Miguel Martini a trouxe para ser votada.
Há uma produção de lixo exagerada e um consumismo terrível.
Compram-se demais objetos descartáveis.

Há também a questão do lixo tóxico. Em Inconfidentes, realizamos
duas audiências públicas. Ontem, na Assembléia Legislativa,
realizamos uma audiência pública muito produtiva, com a presença de
órgãos como a FEAM, a COPASA e a Defensoria das Aguas, na
pessoa da Dra. Maria Helena Murta, advogada desse movimento.
Contamos também com a participação da população do Bairro
Pinhalzinho dos Góes, em Ouro Fino, próximo a Inconfidentes, onde já
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se ensina educação ambiental na escola, por iniciativa das
professoras e do município. Agora, vem uma lei estadual. Esperamos
que o Estado promova essa especialização dos professores.

Citarei alguns casos, a fim de convencer alguns Deputados e
algumas Deputadas que ainda não estejam posicionados. Educação
ambiental é uma das propostas da Agenda 21, que já completa 12
anos. Muitos municípios, Estados e países ainda não aderiram à
Agenda 21. Educação ambiental é fundamento e condição para
termos um meio ambiente saudável e preservado, que traga qualidade
de vida a todo povo. No entanto, houve uma reclamação ontem na
audiência pública. Disseram que as crianças de Pinhalzinho dos Góes
aprendem educação ambiental, mas a Prefeitura de Inconfidentes
permite jogar lixo tóxico em uma nascente de água.

No debate, comentávamos que órgãos estatais, como a COPASA,
estão poluindo as águas. Um Diretor dessa companhia, em uma
reunião em Itajubá, admitiu que a maior poluidora de rios em Minas
Gerais é a COPASA, pois junta todo o esgoto e joga direto no rio, sem
tratamento.

Há uma verba, e foram assinados novos contratos. Não entendemos
por que contratos que venceriam em 2011 já foram assinados agora,
antecipando-se mais 30. Disseram que seria para esse tratamento do
esgoto. Quem sabe haverá um benefício para o nosso povo?

As crianças aprenderam que têm de cuidar do meio ambiente, mas a
empresa junta o esgoto e joga direto nos rios, matando os peixes. Não
se pode mais nadar e pescar naquele rio. O que podemos fazer?

O Deputado Miguel Martini está de parabéns. Estou encaminhando
o seu projeto favoravelmente.

Poderia citar também a construção das estradas. Como membro da
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, recebi
várias denúncias. Conhecemos estradas. A que liga Maria da Fé a
Cristina é um exemplo clássico, pois foram destruídas várias
nascentes.

Ontem uma reportagem da Rede Globo, salvo engano, mostrou a
destruição da flora, da fauna e de toda a riqueza maravilhosa da serra
do Cipó, indo para Conceição do Mato Dentro, por causa das
estradas. Não fizeram licenciamento ambiental nem projeto
geotécnico.



889
A duplicação do trecho entre Lavras e a Fernão Dias deveria

estar pronta. Na época das eleições municipais de 2000, os jornais
veicularam a liberação de R$5.000.000,00 ou R$7.000 . 000 ,00 , mas a
estrada não foi concluída. Se o dinheiro foi liberado, onde está a
estrada? Ou as verbas foram para as eleições, como se comenta em
Lavras? Isso ocorreu exatamente um pouco antes das eleições de
2000. Este é um ano eleitoral novamente. No dia 3 de maio,
realizamos audiência pública lá. Gastaram-se R$25.000.000,00.
Foram pagos. E a duplicação ainda não acabou. Chamo a atenção
para o aspecto ambiental. Será que os técnicos e os engenheiros da
empresa, cujo nome não me lembro, não respeitam o meio ambiente
ou não precisam fazê-lo? Onde estão os fiscalizadores que deveriam
verificar a destruição?

Na semana passada, recebi também a denúncia de uma estrada
entre Ouro Fino e o Distrito de Crisólia, apontando a destruição de
nascentes e a derrubada de árvores. Sabem para quê? Para colocar
lama asfáltica. Essa que foi distribuída a rodo nas emendas
parlamentares. Está lá: colocação de lama asfáltica - não é asfalto
nem uma estrutura sustentável; logo ela acabará. O povo fica feliz,
porque alguém mandou um presente, e votará no candidato do fulano
que deu a lama asfáltica. Fica enganado. Daqui a pouco, nem sequer
haverá asfalto. E a destruição da natureza? Temos várias fotos. Já
solicitamos à Prefeitura Municipal de Ouro Fino que nos mostre os
responsáveis pela obra. Não há uma placa indicando os responsáveis
técnicos, não há licenciamento, e não há projeto. Educação ambiental!
Será que os engenheiros não sabem que ela é necessária?

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Deputado Laudelino
Augusto, gostaria apenas de parabenizá-lo por seu pronunciamento.
Conhecemos a sua seriedade e o admiramos muito. Sabemos da sua
atuação, principalmente no Sul de Minas. Em um ano e meio de
convivência nesta Casa, aprendemos a respeitá-lo, por ser um
Deputado ponderado e preocupado em estudar todas as matérias. E
assíduo e participa ativamente das reuniões das comissões e do
Plenário. Se fizermos uma análise, verificaremos que V. Exa., como
parlamentar em primeiro mandato, é um dos mais atuantes. Nunca
teve uma falta. E um dos mais atuantes. Sabemos da sua
preocupação, especialmente no tocante ao meio ambiente, às

rs



890
estradas, aos contratos e às licitações, como membro da Comissão
de Transporte. Isso é muito importante.

O assunto é sério. O Deputado Laudelino apresentou um projeto que
passou em todas as comissões desta Casa. Recebeu parecer
favorável quanto aos aspectos de constitucionalidade, legalidade e
juridicidade, na Comissão de Constituição e Justiça; assim como na
Comissão de Meio Ambiente, que analisa o mérito. Infelizmente, o
projeto não foi incluído na pauta, para ser discutido e votado. Não
pode haver interferência do Poder Executivo, do Governo do Estado,
no Legislativo. Onde está a independência entre os Poderes? Então,
um projeto importante e legal, criado para ajudar a população de
Minas, passa em todas as comissões e não é apreciado. Não sei o
motivo, se é pelo fato de o Deputado Laudelino Augusto ser autor da
matéria.

Essa é uma coisa que não podemos conceber de forma alguma. Em
nome do Bloco PT-PCdoB, solicitamos à Liderança do Governo que
coloque o projeto do Deputado Laudelino Augusto urgentemente na
pauta, para votação. E um projeto que atendeu todos os requisitos de
constitucionalidade, legalidade e juridicídade. E vou além disso: é um
projeto que tem grande alcance social. E um projeto que foi estudado
por sua assessoria, discutido com as entidades e todos os
movimentos, passou nas comissões e, infelizmente, não está na pauta
para votação. Ficamos indignados com isso. Fazemos coro às suas
palavras, Deputado Laudelino Augusto, cobrando mais uma vez do
Governo que coloque seu projeto em pauta para votação. Parabéns.

O Deputado Alberto Pinto Coelho (em apar te)* - Deputado Laudelino
Augusto, fiz um esclarecimento quanto à análise de mérito. Com
relação à questão da pauta, gostaria de esclarecer ao ilustre
Deputado Weliton Prado que essa questão é uma prerrogativa da
Mesa da Assembléia Legislativa. O que tenho observado é que nas
pautas há inúmeros projetos de iniciativa dos parlamentares desta
Casa. Naturalmente, não dá para acolher todos ao mesmo tempo,
mas gostaria de esclarecer ao Deputado que me antecedeu que
trabalho nas questões apenas como elo entre a bancada do Governo
e o Executivo, nada mais.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Deputado Laudelino
Augusto, queria pedir desculpas, agradecer mais uma vez o aparte e
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fazer justiça ao Líder do Governo nesta Casa. Sabemos que o
Líder do Governo, em determinados momentos, realmente tem se
empenhado. Sabemos que não pode resolver tudo. As vezes, a
definição do Governo é a palavra final. Sabemos que ele pode até ter
boa vontade, mas, infelizmente, temos também a gestão firme, a mão
pesada do Governo do Estado. Queria apenas fazer justiça em
relação a isso. A culpa é do Governo.

O Deputado Laudelino Augusto - Sobre esse assunto quero dizer
que acabei de receber a nota técnica e abrimos o diálogo. Vamos
dialogar.

Mas, para concluir, queria dizer que minhas falas não têm nada a
ver com isso. Algumas pessoas ficaram preocupadas, pensando que
eu estava obstruindo. De jeito nenhum. Pelo que sei, há tempo
regimental para se discutir projetos. E sobre o meio ambiente. Sou da
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais e não tivemos
oportunidade de falar da nossa visita a Lavras, da audiência pública
em Inconfidentes, da audiência pública sobre as águas minerais
realizada em Caxambu, que foi muito interessante. O Circuito das
Aguas está preocupado com a questão ambiental, com a preservação
das nascentes das águas medicamentosas, do valor curativo daquelas
águas. Aliás, esse projeto será muito importante para o Sul de Minas,
especialmente para o Circuito das Aguas, onde é importantíssimo uma
boa educação ambiental para o respeito, promoção e preservação.
Estou fazendo um comentário educativo, pedagógico e político sobre
esse projeto. Nunca concordei com a palavra obstruir. E uma palavra
muito negativa. Temos o direito regimental de fazer um comentário
aqui. Não tive tempo nos outros dias e agora estou aproveitando para
usar esse tempo democrático.

Vou concluir dizendo que, quem sabe, a FEAM, que concede os
licenciamentos, juntamente com o COPAM e os CODEMAs, poderia
acompanhar a educação ambiental? Estamos muito preocupados com
alguns licenciamentos concedidos. Muitas firmas estão em operação,
muitas barragens estão sendo colocadas em operação ou mesmo
sendo construídas, desrespeitando o ser humano em primeiro lugar e
o restante do meio ambiente. Destaco o trabalho do tBAMA, do. IEF,
da polícia ambiental, que tem se esforçado, mas temos que nos
preocupar com a educação ambiental no sentido de produzir menos
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lixo, reutilizar, reciclar e, assim, termos um ambiente mais
saudável.

Destaco ainda a atuação de entidades que trabalham com a
educação ambiental: a Agenda 21, os CODEMAs municipais, o
Projeto Manueizão, Amigos da Agua, a CNBB, sempre preocupada
com, Campanhas da Fraternidade, como "Preserve o que é de Todos"
e "Agua, Fonte de Vida", e a Defensoria das Aguas, criada por
iniciativa da CNBB, OAB e de outras entidades. Enfim, que possamos
fazer lei e cumpri-ia. Em 1997, expirou-se o prazo para que a lei fosse
regulamentada, e nada se fez.

Agora, o Deputado Miguel Martini apresenta essa preocupação.
Precisamos fazer com que a lei seja efetivada. Leis para beneficiar
pequenos grupos econômicos não deveriam tramitar nesta Casa.
Entretanto, as que geram emprego e renda e garantem direitos devem
ser elaboradas e cumpridas. Parabenizo o Deputado Miguel Martini e
espero contribuir com a educação ambiental no Estado de Minas
Gerais. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. Em votação, o Substitutivo n° 2. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n° 2, fica
prejudicado o Substitutivo n° 1. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno,
o Projeto de Lei n° 410/2003 na forma do Substitutivo n° 2. A
Comissão de Educação.

Discussão, em V turno, do Projeto de Lei n° 1.48412004, do
Deputado Chico Simões, que dispõe sobre a qualidade do
atendimento em estabelecimento comercial. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n°
1, que apresenta. As Comissões de Defesa do Consumidor e de
Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.484/2004

EMENDA N° 1
Acrescente-se onde convier:
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"Art..... - O Estado concederá a extensão de trinta dias no prazo

para o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS - aos comerciantes e aos varejistas estabelecidos em
Minas Gerais que contratarem portadores de deficiência física,
menores e idosos para exercerem as funções de embalador de
atendimento ao consumidor".

Sala das Reuniões, de julho de 2004.
Jayro Lessa

EMENDA N°2
O art. 1° do Substitutivo n° 1 passa a vigorar com a seguinte

redação:
"Art. 1 0 - Ficam os fornecedores obrigados a disponibilizarem

embalagem, que contenha ou não o nome, a marca ou a logomarca
do estabelecimento vendedor, para que o consumidor acondicione os
produtos adquiridos.".

Sala das Reuniões, de de 2004.
Jayro Lessa
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que no decorrer da discussão foram apresentados ao projeto
duas emendas do Deputado Jayro Lessa, que receberam os n

o
s 1 e 2,

e que, nos termos do § 20 do art. 188 do Regimento Interno,
encaminha o projeto com as emendas à Comissão de Fiscalização
Financeira, para parecer.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 191/2003, do Deputado
Antônio Júlio, que estabelece diretrizes de cooperação entre o Estado
e as Associações de Proteção e Assistência aos Condenados -
APAC5. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta, ao vencido em 1°
turno. A Comissão de Segurança Pública perdeu prazo para emitir
parecer. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portando, aprovado, em 20 turno, o Projeto de
Lei n° 191/2003 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°318/2003, do Deputado
Leonardo Quintão, que altera o inciso II do art. 1° da Lei n° 12.972, de
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27/7/98, que dispõe sobre o tempo de funcionamento de sociedade
civil, associação ou fundação para a declaração de utilidade pública
estadual. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N°2 AO PROJETO DE LEI N°318/2003

Acrescentem-se ao art. 1° do Substitutivo n° 1 os seguintes incisos e
parágrafos:

"Art. 1°- .................................................................
V - certificado de inscrição expedido pelo conselho municipal de

atuação da entidade.
§ - Na ausência de conselho municipal, o certificado deve ser

expedido pelo conselho estadual.".
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2004.
André Quintão
Justificação: Os conselhos são importantes conquistas dos

movimentos organizados da sociedade civil. Eles permitem, de forma
participativa e organizada, a intervenção da sociedade civil na
condução das políticas públicas.

A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS -, Lei Federal n° 8.742,
de 1993, em seu art. 9 0 , dispõe que "o funcionamento das entidades e
organizações de assistência social depende de prévia inscrição no
respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, para o qual cabe
a fiscalização destas, podendo recorrer ao Conselho Estadual de
Assistência Social, para defesa de seus direitos referentes à inscrição
e ao funcionamento".

A Lei Estadual n° 12.925, de 1998, que dispõe sobre a concessão de
benefícios de assistência social no Estado, determina: "Art. 6 0 -
Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social, sem prejuízo
de outras atribuições:

- inscrever as entidades e organizações de assistência social
locais, observados os requisitos próprios;...".

Os conselhos municipais são os órgãos mais idôneos para
atestarem o funcionamento e a qualidade do atendimento oferecido
por entidade social.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Encerra-se a discussão.

-
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A Presidência informa ao Plenário que no decorrer da discussão foi
apresentada ao projeto emenda do Deputado André Quintão, que
recebeu o n° 2, e que, nos termos do § 4 0 do art. 189 do Regimento
Interno, a emenda será submetida à votação, independentemente de
parecer. Em votação, o projeto, salvo emendas. 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. Em votação, a Emenda n° 2. 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° 318/2003 na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas
n

os 1 e 2. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2 0 tumo, do Projeto de Lei n° 33012003, do Deputado

Miguel Martini, que cria o Programa de Tratamento Específico à
Prevenção de Infertilidade e dá outras providências. A Comissão de
Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em l
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n°
330/2003 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.270/2003, do
Deputado Célio Moreira, que dá nova redação ao art. 1 0 da Lei n°
14.567, de 9/11/2003, que autoriza o Poder Executivo a classificar o
grupo sangüíneo e o fator Rh juntamente com o "exame do pezinho" e
dá outras providências. A Comissão de Saúde opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado,
em 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.270/2003 na forma do vencido em 1°
turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.343/2003, do
Governador do Estado, que institui e estrutura as carreiras do Quadro
de Pessoal do Grupo de Atividades de Defesa Social. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
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vencido em 1° turno com as Emendas n o

s 1 a 5, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n os 1 a 5. As Deputadas
e os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto
de Lei n° 1.343/2093 na forma do vencido em 1° turno, com as
Emendas nos 1 a S. A Comissão de Redação.

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

aprovação do plano de carreira e da Emenda n° 4, inicialmente de
minha autoria, que inclui no plano de carreira do servidor público da
Polícia Civil do Estado a aplicação imediata de medida de suspensão
preventiva ao ser recebida denúncia pelo Poder Judiciário de crimes
graves - crime hediondo, de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas, crime contra o sistema financeiro, lavagem ou ocultação de
bens, direitos e valores, extorsão e corrupção ativa ou passiva.

Conforme emenda que elaboramos conjuntamente, e aprovada por
unanimidade, essa suspensão prevista no 'caput" perdura até a
sindicância administrativa e o respectivo processo administrativo. Ao
servidor suspenso ficam aplicadas as medidas de recolhimento da
arma de propriedade do Estado e do documento de identidade policial.
O juízo competente deverá notificar a autoridade administrativa a que
o servidor se encontra subordinado.

A Assembléia Legislativa está oferecendo à Corregedoria-Geral de
Polícia e ao Chefe de Polícia Civil uma medida enérgica para separar
o joio do trigo nessa instituição tão importante em Minas. Muitos foram
os acontecimentos que provocaram essa iniciativa. Nas últimas
semanas, vários policiais com denúncia acatada pela justiça
permaneceram na mesma divisão de origem, na mesma repartição, ou
foram para outra repartição. Finalmente, o Corregedor terá um
instrumento eficaz de suspensão preventiva desse policial.

Agradeço aos Deputados a aprovação da emenda.
O Sr. Presidente - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°

1.344/2003, do Governador do Estado, que institui e estrutura a
carreira de Agente de Segurança Sócioeducativo. A Comissão de
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Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma
do vencido em 1 0 turno, com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
SUBMENDA N° 1 À EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N°

1.344/2003
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Aos vinte e quatro servidores ocupantes de cargos da

classe de Agente de Segurança Penitenciários, a que se refere ao art.
60 da Lei n° 13.720, de 2000, em exercício em unidades
administrativas diversas daquelas a que se referem os arts.. 26 e 27
desta lei e o art. 18 da Lei n° 14.695, de 2003, aplica-se o disposto no
'caput' e nos § 1°, 20, 40 • 50 e 60 do art. 18 da Lei n° 14.695, de 2003.

Parágrafo único - O disposto no art. 7 0 da Lei n° 14.695, de 2003,
não se aplica aos servidores a que se refere o 'caput' deste artigo,
salvo na hipótese de passarem a ter exercício em estabelecimento
penal ou nas unidades a que se referem os arts. 26 e 27 desta lei e o
art. 18 da Lei n° 14.695, de 2003.".

Sala das Reuniões, julho de 2004.
Alberto Pinto Coelho

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.344/2003
EMENDA N°2

Dê-se ao art. 21 a seguinte redação:
"Art. 21 - Ficam criados no Anexo 1 mil cargos de provimento efetivo

de Agente de Segurança Socioeducativo.
Parágrafo único - Os cargos de provimento efetivo criados em

decorrência desta lei serão identificados em decreto.".
Sala das Reuniões, de julho de 2004.
Alberto Pinto Coelho

EMENDA N°3
Suprima-se o § 3° do art. 1°, os arts. 22 a 26 e o Anexo II.
Sala das Reuniões, de julho de 2004.	 1

Alberto Pinto Coelho
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no bdecorrer da discussão foram apresentadas ao
projeto uma subemenda à Emenda n° 1, a qual recebeu o n° 1, e duas
emendas, que receberam os n os 2 e 3, do Deputado Alberto Pinto
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Coelho, e que, nos termos do § 40 do art. 189 do Regimento
Interno, as emendas e as subemendas serão submetidas a votação,
independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo
emendas e subemenda. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Com a aprovação da subemenda, fica prejudicada
a Emenda n° 1. Em votação, a Emenda n° 2. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 3. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Lei n° 1.344/2003 na forma do vencido em 1° turno com a Subemenda
n° 1 à Emenda n° 1 e com as Emendas n

o
s 2 e 3. A Comissão de

Redação.
Declaração de Voto

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, como relator desse projeto,
cumprimento o Governador Aécio Neves, pois está abrindo
aproximadamente mil cargos de Agentes Socioeducativos, visando a
promover a recuperação do menor infrator. Ao invés de entregar
essas crianças, adolescentes, jovens nas mãos de uma pessoa
desqualificada, o Estado busca um orientador, um professor,
objetivando fazer com que essas crianças e jovens voltem à vida
normal na sociedade. Então, cumprimento o Governo e esta Casa
pela aprovação do projeto. Obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°
1.350/2004, do Governador do Estado, que cria a Ouvidoria-Geral do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de
Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno, com as Emendas n

o
s 1 a 4, que apresenta. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N°
1.350/2004

Dê-se aos dispositivos abaixo relacionados a redação que segue,
substituindo-se, no inciso 111 do art. 18, a expressão "cinco cargos" por
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"seis cargos", acrescentando-se ao vencido o art. 11, com a
seguinte redação, e procedendo-se à necessária renumeração dos
artigos subseqüentes:

"Art. 5° -
- Gabinete;

II - Assessoria de Comunicação Social;
ID - Assessoria Jurídica;
IV - Ouvidoria de Polícia;
V - Ouvidoria do Sistema Penitenciário;
VI - Ouvidoria Educacional;
VII - Ouvidoria de Saúde;
VIII - Ouvidoria Ambiental;
IX - Ouvidoria de Fazenda, Patrimônio e Licitações Públicas;
X - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
XI - Superintendência de Apoio Técnico.

Art. 6° -
§ 20 - O Ouvidor de Polícia e o Ouvidor do Sistema Penitenciário

serão indicados pelo Ouvidor-Geral do Estado, escolhido, cada um,
entre cidadãos com mais de 35 anos, de reputação ilibada e com
formação universitária, a partir de lista tríplice elaborada pelo
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - CONEDH -, na
forma de regulamento, e nomeados pelo Governador se aprovados
pela Assembléia Legislativa, para mandato de dois anos, admitida
uma recondução por igual período.

Art. 10 - Incumbe especificamente ao Ouvidor de Polícia, sob
orientação do Ouvidor-Geral do Estado:

- 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, ou bombeiro militar;

II - receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular, abusivo,
arbitrário, desonesto ou indecoroso, praticado por superior ou agente
policial, civil ou militar, ou bombeiro militar;

III - verificar a pertinência da denúncia ou reclamação e propor as
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medidas necessárias para o saneamento da irregularidade,
ilegalidade ou arbitrariedade comprovada;

IV - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e
transmitir as soluções dadas ao interessado ou a seu representante
legal;

V - propor ao Secretário de Estado de Defesa Social, ao Chefe da
Polícia Civil, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e ao
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar as providências
que considerar necessárias e úteis para o aperfeiçoamento dos
serviços prestados à população pelas Polícias Civil e Militar, assim
como pelo Corpo de Bombeiros Militar;

VI - zelar pela manutenção, nas academias das polícias e do Corpo
de Bombeiros Militar, em caráter permanente, de cursos sobre
democracia, cidadania, direitos humanos e o papel da polícia;

VII - buscar integração e inter-relacionamento com os órgãos do
Poder Judiciário;

VIII - executar as atribuições correlatas determinadas pelo Ouvidor-
Geral do Estado.

Art. 11 - Incumbe especificamente ao Ouvidor do Sistema
Penitenciário, sob orientação do Ouvidor-Geral do Estado:

- ouvir de qualquer pessoa, diretamente ou por intermédio dos
órgãos de apoio e defesa dos direitos do cidadão, inclusive de
servidores públicos, reclamação contra irregularidade ou abuso de
autoridade praticados por superior ou agente penitenciário;

II - receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular, abusivo,
arbitrário, desonesto ou indecoroso, praticado por servidor do sistema
penitenciário;

III - verificar a pertinência da denúncia ou reclamação e propor as
medidas necessárias para o saneamento da irregularidade, ilegalidade
ou arbitrariedade comprovada;

IV - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e
transmitir as soluções dadas ao interessado ou a seu representante
legal;

V - propor ao Secretário de Estado de Defesa Social e ao
Subsecretário de Administração Penitenciária as providências que
considerar necessárias e úteis para o aperfeiçoamento dos serviços
prestados à população pelos servidores do sistema penitenciário;
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VI - zelar pela manutenção, na Escola Penitenciária da Secretaria

de Estado de Defesa Social, em caráter permanente, de cursos sobre
democracia, cidadania, direitos humanos e o papel da polícia;

VII - acompanhar o cumprimento e o término das execuções penais
dos presidiários;

VIII - receber e apurar denúncias sobre irregularidades que
dificultem o cumprimento das penas, quanto às condições da
dignidade humana e do ambiente físico;

IX - buscar integração e inter-relacionamento com os órgãos do
Poder Judiciário;

X - sugerir medidas necessárias à melhoria das condições da vida
prisional;

Xl - executar as atribuições correlatas determinadas pelo Ouvidor-
Geral do Estado.

Art. 19-...
V - seis cargos de Diretor 1;
VI - vinte e um cargos de Assessor II.

Art. 24 - Fica assegurado ao ocupante do cargo de Ouvidor de
Polícia na data da instalação da Ouvidoria-Geral do Estado a
nomeação automática para o cargo de Ouvidor de Polícia até o
término do mandato em vigor na mesma data.".

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2004.
Durval Angelo

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°1.350/2004
EMENDA N°5

Acrescente-se a seguinte alínea "d" ao inciso II do art. 90:
"Art. 9° -
II -
d) a instauração de sindicância, inquérito ou ação para apurar a

responsabilidade administrativa e civil de agente policial, civil ou
militar, ou de bombeiro militar e representar ao Ministério Público no
caso de indício ou suspeita de crime;".

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2004.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: Interessa resgatar essa importante incumbência,
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prevista para o atual Ouvidor de Polícia do Estado, pela Lei n°
12.622, de 25/9/97, para o Ouvidor-Geral do Estado, assegurando sua
atuação por meio de representação ao Ministério Público.

Segundo a Constituição da República, o Ministério Público é
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Entre suas funções
institucionais, encontra-se o exercício do controle externo da atividade
policial.

Com o acréscimo dessa incumbência ao Ouvidor-Geral do Estado,
contribuiremos para sua atuação mais efetiva no que diz respeito ao
controle do uso do poder discricionário pelos agentes policiais,
coibindo-se abusos no trato com os cidadãos.

EMENDA N°6
Dê-se ao "caput" do art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - O Ouvidor de Polícia contará com as seguintes assessorais

para o desempenho de suas atribuições:".
Sala das Reuniões, 8 de julho de 2004.
Durval Angelo
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao
projeto uma subemenda à Emenda n° 1, do Deputado Durval Angelo,
que recebeu o n° 1, uma emenda do Deputado Antônio Carlos
Andrada, que recebeu o n° 5, e uma do Deputado Durval Angelo, que
recebeu o n° 6, e que, nos termos do § 4 0 do art. 189 do Regimento
Interno, serão submetidas a votação, independentemente de parecer.
Em votação, o projeto, salvo emendas e subemenda. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n

o
s 2 a 4. As Deputadas

e os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1.
As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com a aprovação da subemenda,
fica prejudicada a Emenda n° 1. Em votação, a Emenda n° 5. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 6. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

rÀ'
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encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2°
turno, o Projeto de Lei n° 1.350/2004 na forma do vencido em 1° turno
com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e com as Emendas n°5 2 a 6.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n° 1.352/2004, do
Governador do Estado, que altera o art. 101 da Lei n° 13.317, de
24/9/99, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.
A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, mais uma vez

agradeço a esta Casa a aprovação do Projeto de Lei n°318, de minha
autoria, que reduz o tempo de funcionamento das entidades
filantrópicas de dois anos para um ano para se tornarem aptas a
receber o título declaratório de utilidade pública.

Esse projeto visa a ajudar as entidades na assinatura de convênios
com o Estado. Ressalto, mais uma vez, que, em dezembro passado,
aprovamos a Lei das Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público. Por meio do interesse público, entidades de Minas Gerais
poderão assinar termos de parceria. Agora, com o apoio da
Assembléia Legislativa, as entidades poderão reivindicar ao Estado
recursos por meio de convênios num prazo menor. Com isso, poderão
ajudar o Estado a prestar assistência em diversas áreas. Mais uma
vez, o Estado de Minas Gerais e a Assembléia Legislativa consolidam
a participação do terceiro setor no setor público; por isso agradeço a
esta Casa, aos Deputados que votaram favoravelmente. Dessa forma,
contribuirão para que os cidadãos de bem, que muitas vezes abrem
suas casas para ali iniciar um trabalho gratuito de educação, com
creches e asilos, acessem o Estado por meio de convênios. Assim
sendo, o prazo de declaração de utilidade pública é reduzido de 24
para 12 meses.

Agradeço a todos os Deputados do PMDB, que nos ajudaram neste
projeto, assim como ao Bloco PT-PCdoB, que inicialmente se
posicionou contra, achando que se abriria espaço para a corrupção,
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imaginando que Deputados poderiam criar associações para
angariar recursos a serem utilizados indevidamente. Promovemos um
amplo debate, para explicar aos Deputados que a intenção do projeto
não era essa, O Estado tem a prerrogativa de fiscalizar, e nós, da
Assembléia Legislativa, temos a obrigação de ajudar aqueles
cidadãos de bem que abrem suas casas para auxiliar não apenas
Minas Gerais, mas também os municípios de nosso Estado e o País, a
consolidar a justiça social.

Sendo assim, os Deputados da base do PT-PCdoB se uniram a nós
nesse projeto, para aprovarmos essa lei, que é de grande importância
para o Estado de Minas Gerais e para o nosso Brasil. Muito obrigado.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 21/2003,
do Procurador-Geral de Justiça, que dispõe sobre o acesso conferido
ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais a banco de dados de
caráter público ou relativo a serviço de relevância pública. A Comissão
de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos.

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

21/2003
Dispõe sobre o acesso conferido ao Ministério Público do Estado a

banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância
pública e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-O art. 67 da Lei Complementar n°34, de 12 de setembro de

1994, fica acrescido do seguinte inciso XIV, e dos seguintes § 8 0 e
9°:

"Art. 67- .......................................................
XIV - consultar banco de dados de caráter público ou relativo a

serviço de relevância pública, ressalvadas as hipóteses de sigilo legal
e a inviolabilidade dos direitos individuais.

§ 81 - Os procedimentos administrativos investigatórios, inclusive o
inquérito civil público, observarão, obrigatoriamente, os requisitos e
prazos estabelecidos em ato do Procurador-Geral de Justiça,
atendidas as normas pertinentes."

§ 90 - Na hipótese do inciso XIV deste artigo, as notificações e
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requisições, quando tiveram como destinatários exclusivos para a
prática do ato o Governador do Estado, os membros do Poder
Legislativo Estadual, os Desembargadores, os Juízes dos Tribunais
de Alçada e Militar, o Conselheiro do Tribunal de Contas e os
Secretários de Estado, serão requeridas pelo Procurador-Geral de
Justiça.".

Art. 2° - O art. 3° da Lei Complementar n° 67, de 22 de janeiro de
2003, fica acrescido dos seguintes incisos VII e VIII:

"Art. 30 - ...............................
VII - Os valores e bens oriundos de termos de ajustamento de

conduta firmados no âmbito das promotorias que atuam na proteção
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos, ressalvados aqueles oriundos de
órgãos e entidades públicas estaduais e municipais, e respectivos
agentes políticos.

VIII - valores provenientes de despesas com perícias técnicas
realizadas, nas hipóteses em que o Ministério Público atuar
promovendo inquérito civil, outro procedimento administrativo e ação
civil pública, proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.".

Art. 3° - O "caput" dos arts. 40 e 70 da Lei Complementar n° 67, de 22
de janeiro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4° - O órgão gestor da FUNEMP é o Ministério Público, ao qual
compete a fixação das diretrizes operacionais e a administração do
Fundo, restando assegurada a representação da sociedade civil no
Conselho Gestor.

Art. 7° - O grupo coordenador do FUNEMP será composto por
quatro representantes da administração superior, dois representantes
dos serviços auxiliares do Ministério Público e um representante da
sociedade civil, na forma regulamentar.".

Art. 40 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de julho de 2004.
Alberto Pinto Coelho - Antônio Carlos Andrada.
- A Mesa, nos termos do inciso lI do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber a seguinte emenda:
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EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°21/2003
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Au.. .... - O art. 67 da Lei Complementar n o 34 de 12 de setembro de

1994, fica acrescido do a seguinte § 80:
"ALI. 67 -	 ..................................
§ 80 - A consulta a banco de dados, mantidos por órgãos e entidades

públicas em caráter sigilo, deverá ser precedida de autorização judicial
e da devida motivação a que se refere o § 60 deste artigo.".

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2003.
Sargento Rodrigues
Justificação: Esta emenda visa a minimizar o risco de que o livre

acesso do Ministério Público a bancos de dados públicos venha a ferir
as garantias normativas hoje vigentes, as quais asseguram o caráter
sigiloso de alguns desses bancos de dados, tal como ocorre com o
sigilo fiscal.

O objetivo da medida é sermos resguardados com a devida
autorização judicial.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foi apresentado ao projeto um
substitutivo dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Antônio Carlos
Andrada, que recebeu o n°2, e que, nos termos do § 4 0 do art. 189 do
Regimento Interno, o substitutivo será submetido a votação
independentemente de parecer. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando inversão da preferência na
votação do Projeto de Lei Complementar n° 21/2003, de modo que o
Substitutivo n° 2 seja apreciado em 1 0 lugar. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência
vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art.260, inciso 1, do Regimento Interno. Em
votação, o Substitutivo n° 2. Com a palavra, o Sr. Secretário para
proceder à chamada.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal as seguintes

Deputadas e os seguintes Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Chico Simões - Antônio

Carlos Andrada - Rogério Correia - Ivair Nogueira - Gil Pereira -

rs
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Rêmolo Aioise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio
Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - André Quintão -
Antônio Genaro - Arien Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durvai Angelo - Fábio Avelar -
Gilberto Abramo - Irani Barbosa - Jô Moraes - Laudelino Augusto -
Leonardo Quintão - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Piau - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Sebastião
Heivécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila -
Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 46 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o Substitutivo n° 2. Com a aprovação do
Substitutivo n° 2, fica prejudicado o Substitutivo n° 1. Fica, portanto,
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei Complementar n° 21/2003 na
forma do Substitutivo n° 2. A Comissão de Redação.

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21,. do

Regimento Interno, prorroga a presente reunião até as 119h59min.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 40
minutos, para que se ultimem os pareceres de redação final. Estão
suspensos os nossos trabalhos.

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

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final da Proposta de
Emenda à Constituição n° 22/2003, do Deputado Durval Angelo e
outros, que altera a Seção III do Capítulo II da Constituição do Estado
e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (A promulgação.), do Projeto de Lei Complementar n°
21/2003, do Procurador-Geral de Justiça, que dispõe sobre o acesso,
conferido ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a banco
de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância
pública, e dos Projetos de Lei n°5 191/2003, do Deputado Antônio
Júlio, que estabelece diretrizes de cooperação entre o Estado e as
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Associações de Proteção e Assistência aos Condenados - APACs -

318/2003, do Deputado Leonardo Quintão, que altera o inciso II do
art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre o tempo de
funcionamento de sociedade civil, associação ou fundação para a
declaração de utilidade pública estadual, 330/2003, do Deputado
Miguel Martini, que cria o Programa de Tratamento Específico à
Prevenção da Infertilidade e dá outras providências, 1.127/2003, da
Deputada Marília Campos, que estabelece critérios para a oferta e
aceitação de presentes por autoridades públicas e agentes políticos e
dá outras providências, 1.270/2003, do Deputado Célio Moreira, que
dá nova redação ao art. 1 0 da Lei n°14.567, de 9/1/2003, que autoriza
o Poder Executivo a classificar o grupo sangüíneo e o fator RH
juntamente com a realização do "exame do pezinho" e dá outras
providências, 1.334/2003, do Governador do Estado, que reestrutura
as carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental e de Especialista em Controle Interno no âmbito do
Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, 1 .343/2003, do
Governador do Estado, que institui e estrutura as carreiras do grupo
de atividades de defesa social, e 1.344/2003, do Governador do
Estado, que institui e estrutura a carreira de Agente de Segurança
Sócio-Educativo, 1.350/2004, do Governador do Estado, que cria a
Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais e dá outras providências,
1.352/2004, do Governador do Estado, que altera o art. 101 da Lei n°
13.317, de 24/9/1999, que contém o Código de Saúde do Estado de
Minas Gerais, 1.364/2004, da Comissão Especial da Cafeicultura
Mineira, que acrescenta dispositivos à Lei n° 6.763, de 26/12/75, que
consolida a legislação tributária estadual, 1.517/2004, do Governador
do Estado, que altera as alíneas "a" e "c" do inciso VIII do art. 3 0 da Lei
Delegada n° 63, acrescenta inciso ao art. 10 da Lei Delegada n° 92,
ambas de 29/1/2003, 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, 1.690/2004, do Governador do
Estado, que dispõe sobre a reestruturação societária da Companhia
Energética de Minas Gerais - CEMIG -, altera a Lei n° 8.655, de
18/9/84, e dá outras providências, e 1.640/2004, do Governador do
Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
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orçamentária para o exercício financeiro de 2005 e dá outras
providências (- A Sanção.).

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária,
dia 3 de agosto, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada será publicada na edição do dia 3/8/2004.). Levanta-
se a reunião.

ATA DA 408 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 28 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 717/2004

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 8 Parte

(Ordem do Dia): ia Fase: Votação de Requerimentos: Requerimento
n° 2.891/2004; questão de ordem; leitura do Substitutivo n° 1; questão
de ordem; votação do Substitutivo n° 1; aprovação - 2 8 Fase:
Questões de ordem; suspensão e reabertura da reunião - Palavras do
Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Requerimentos
do Deputado Rogério Correia (2); aprovação - Inexistência de quórum
para votação de proposta de emenda à Constituição - Votação, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 1.344/2003; requerimento do Deputado
Antônio Carlos Andrada; deferimento; votação do Substitutivo n° 1,
salvo emendas e destaque; aprovação; prejudicialidade das Emendas
n

o
s 1 a 7 e 9 a 13; votação da Emenda n° 8; rejeição; votação da

Emenda n°14; aprovação - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.36412004; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Suspensão e
reabertura da reunião - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.34312003; discurso do Deputado Sargento Rodrigues; encerramento
da discussão; votação do Substitutivo n° 1, salvo emendas;
aprovação; votação das Emendas n

o
s 1 a 7; aprovação; votação da

Emenda n° 8; rejeição; votação da Emenda n° 9; rejeição; votação da
Emenda n° 10; rejeição; votação da Emenda n° 11; rejeição; votação
da Emenda n° 12; rejeição; votação da Emenda n° 13; aprovação -
Disçussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 679/2003; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 21 turno, do Projeto de
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Resolução n° 1.774/2004; aprovação na forma do vencido em 11
turno - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei Complementar n°
49/2003; encerramento da discussão; requerimento do Deputado
Antônio Carlos Andrada; deferimento; votação nominal do projeto,
salvo emendas e destaque; aprovação na forma do vencido em 11
turno; votação nominal das Emendas n o

s 1 e 2; aprovação; questão de
ordem; leitura e votação nominal da Emenda n° 3; rejeição -
Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 55/2004;
aprovação na forma do vencido em 1° turno - Discussão, em 2 0 turno,
do Projeto de Lei n° 341/2003; aprovação na forma do vencido em 1°
turno - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 929/2003;
aprovação - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.334/2003;
aprovação na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas nos 1 e
2 - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.354/2004;
aprovação na forma do vencido em 1 0 turno, com as Emendas n

o
s 1 a

3 - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.353/2004;
aprovação na forma do vencido em 1 1 turno - Discussão, em 20 turno,
do Projeto de Lei n° 1.517/2004; aprovação na forma do vencido em
1° turno, com a Emenda n° 1 - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei n° 1.690/2004; encerramento da discussão; Acordo de Líderes;
Decisão da Presidência; votação nominal do projeto; aprovação na
forma do vencido em 1 0 turno; declarações de voto - Votação, em 1°
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003; aprovação
na forma do Substitutivo n° 1; declarações de voto - Inexistência de
quórum para votação de proposta de emenda à Constituição -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.744/2004; aprovação
na forma do vencido em 1° turno - Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei n° 1.640/2004; discurso do Deputado Weliton Prado;
encerramento da discussão; requerimentos dos Deputados Miguel
Martini (3), Rogério Correia, Antônio Carlos Andrada, Elmiro
Nascimento e Chico Simões; deferimento; votação do projeto, salvo
emendas e destaques; aprovação; prejudicialidade das Emendas nos
1, 6, 20, 22, 24, 66, 67, 75 a 77 e 79; votação das emendas e
subemendas com parecer pela aprovação, salvo destaques;
aprovação; prejudicialidade das Emendas n

o
s 21, 33, 36, 43, 44, 47,

51 e 84; votação das emendas com parecer pela rejeição, salvo
destaques; rejeição; questões de ordem; leitura e votação da
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Subemenda n° 1 à Emenda n° 28; discursos dos Deputados Chico
Simões e Miguel Martini; inexistência de quórum para votação -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 1.801/2004;
discurso do Deputado José Henrique; apresentação das Emendas nos
7 e 8; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com
as emendas à Mesa da Assembléia - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalciever
Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintâo -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arien Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Djalrna Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - João
Leite - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacifico - Luiz Humberto Carneiro

Marcelo Gonçalves - Maria José Haueisen - Maria OUvia - Maria
Tereza Lara - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho
do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h14min, a lista de

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

i a Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 20-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

rÁ'
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2 Parte (Ordem do Dia)

P Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência passa à 2 a Parte da reunião, em sua ? Fase, com a
apreciação de pareceres e requerimentos.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento n° 2.891/2004, da Comissão de

Defesa do Consumidor, em que solicita ao Presidente da COHAB o
envio a essa Comissão de cópia do oficio encaminhado ao Tesouro
Nacional referente ao acordo de novação de dívidas e
responsabilidades do Fundo de Compensação de Variações Salariais,
relativo a saldos devedores remanescentes da liquidação de contratos
de financiamento habitacional, nos termos da Lei Federal n° 10.150,
de 21/12/2000, com as especificações que menciona. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta.

Questão de Ordem
A Deputada Maria Tereza Lara - Sou favorável ao requerimento,

mas gostaria que se procedesse à leitura do substitutivo, para
sanarmos uma dúvida.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário proceda à
leitura do Substitutivo n° 1.

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Lê o
Substitutivo n° 1, que foi publicado na edição do dia 7/7/2004.).

Questão de Ordem
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, o prazo

estabelecido no texto original, 30 de junho, já está ultrapassado.
Assim, estamos de acordo com o substitutivo, mas gostaríamos que,
na hora da redação, ficasse explícito que, de acordo com o Regimento
da Casa, o prazo para a informação é de 30 dias.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n°
2.891/2004 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

2 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a

Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a

rÀ
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votação de proposições.

Questões de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a suspensão

da reunião para entendimentos entre as Lideranças sobre a
apreciação das matérias constantes na pauta.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, também
solicito a suspensão da reunião para entendimentos entre as
Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção às questões de ordem

suscitadas pelos Deputados Rogério Correia e Antônio Carlos
Andrada, vai suspender a reunião por 30 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.

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

reunião o Projeto de Lei n° 1.753/2004, apreciado na reunião
extraordinária realizada ontem à noite, bem com o Projeto de Lei n°
311/2003, que recebeu substitutivo na referida reunião e foi
encaminhado à Comissão de Segurança Pública para parecer.

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

Correia, em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo
que os Projetos de Lei n

o
s 1.34312003 e 679/2003 sejam apreciados

em primeiro lugar, nessa ordem. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia, em que
solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de
Lei n° 1.640/2003 e o Projeto de Resolução n° 1.801/2004 sejam
apreciados em penúltimo e em último lugares, respectivamente. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação de
proposta de emenda à Constituição, mas que o há para a apreciação
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das demais matérias constantes na pauta.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.34412003, do
Governador do Estado, que institui e estrutura a carreira de Agente de
Segurança Socioeducativo. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas n o

s 1 a 6, que
apresentou. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação do projeto com as
Emendas n

o
s 1 a 6, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário,

voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela
aprovação do Substitutivo n° 1, que apresenta, pela aprovação das
Emendas n

o
s 7 a 13, e pela rejeição da Emenda n° 14. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando a
votação destacada da Emenda n° 14. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do
Regimento Interno. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas e
destaque. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do
Substitutivo n° 1, ficam prejudicadas as Emendas n

o
s 1 a 7 e 9 a 13.

Em votação, a Emenda n° 8. As Deputadas e os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em
votação, a Emenda n° 14. As Deputadas e os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.34412003 na
forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 14. A Comissão de
Administração Pública.

Votação, em 1° 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. A
Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela rejeição do projeto. Emendado
em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira,
que opina pela aprovação do Substitutivo n° 1. Em votação, o
Substitutivo n° 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em ? turno, o Projeto de Lei n° 1.364/2004 na forma do
Substitutivo n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Suspensão da Reunião
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O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5

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

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.343/2003, do

Governador do Estado, que institui e estrutura as carreiras do Quadro
de Pessoal do Grupo de Atividades de Defesa Social. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1,
da Comissão de Justiça, com as Emendas n

o
s 1 a 7, que apresenta. A

Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas
nos 1 a 7, da Comissão de Administração Pública, e com as Emendas
nos 8 a 13, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1,, da
Comissão de Justiça, com as Emendas nos 1 a 7, da Comissão de
Administração Pública, e pela rejeição das Emendas nos 8 a 13; da
Comissão de Segurança Pública. A Presidência informa que as
emendas encaminhadas pelo Sr. Governador do Estado por meio da
Mensagem n°242/2004, publicada em 15/6/2004, foram incorporadas
ao parecer da Comissão de Justiça e serão arquivadas, nos termos do
inciso IV do art. 180 do Regimento Interno. Em discussão, o projeto.
Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, serei breve, já que conseguimos fechar com os
Deputados Adalclever Lopes, Antônio Júlio, Antônio Carlos Andrada, o
Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, e o Deputado
Rogério Correia um entendimento para que a Emenda n° 13 seja
aperfeiçoada, juntamente com as entidades de classe da Polícia Civil,
a Associação dos Delegados, o Sindicato dos Delegados, a
Associação dos Servidores da Polícia Civil, o SINDPOL.

Esse aperfeiçoamento trará de imediato algumas implicações para o
servidor quando acatada denúncia pelo Judiciário de crime hediondo,
tortura, tráfico, extorsão e corrupção ativa ou passiva. Estamos
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aperfeiçoando o processo para que o compromisso assumido pelo
Deputado Rogério Correia, de que ao servidor da Polícia Civil do
Estado aplicar-se-á a suspensão automática quando recebida pelo
Poder Judiciário denúncia de prática dos ilícitos aqui mencionados,
com a seguinte observação: será instaurado imediatamente um
processo administrativo e a suspensão ocorrerá até o final do
processo administrativo e não mais como estava, até o trânsito em
julgado de sentença criminal. Isso iria demorar muito, o servidor
poderia ficar afastado durante 5, 10, 15, 20 anos esperando decisão
da justiça. Seria inviável para o Estado manter um local com as
dependências adequadas para destinar esse servidor.

Já fica acordado que no 2° turno formataremos, em conjunto com o
Deputado Rogério Correia, essa emenda, aperfeiçoando a Emenda n°
3. São essas as nossas considerações.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n

o
s 1 a 7.

As Deputadas e os Deputados que as aprovam peraneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda n° 8. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 9. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 10. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 11. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 12. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 13. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1°
turno, o Projeto de Lei n° 1.343/2003 na forma do Substitutivo n° 1,
com as Emendas n os 1 a 7 e 13. A Comissão de Administração
Pública.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 679/2003, do Deputado
Leonardo Moreira, que obriga as distribuidoras de combustíveis a
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colocar lacres eletrônicos nos tanques dos postos de combustíveis
e dá outras providências. A Comissão de Defesa do Consumidor
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta, ao vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo
n° 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado,
em 20 tumo, o Projeto de Lei n° 679/2003 na forma do Substitutivo n°
1. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Resolução n° 1.774/2004, da
Mesa da Assembléia, que altera os arts. 8 0 e 10 da Resolução n°
5.214, de 23112/2003, que altera o sistema de carreira dos servidores
da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras providências. A
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20
turno, o Projeto de Resolução n° 1.774/2004 na forma do vencido em
1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 49/2003,
do Governador do Estado, que institui e estrutura a carreira da
Advocacia Pública do Estado e a carreira de Advogado Autárquico e
Fundacional. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno, com as
Emendas n°s 1 a 3, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimento
do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando a votação destacada
da Emenda n° 3. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o art. 260, inciso 1, c/c os arts. 192 e 255, do
Regimento Interno. A Presidência vai dar início ao processo e, para
tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus
lugares. Em votação, o projeto, salvo emendas e destaque.

- Registram "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes
Deputados:
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Adalciever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Arlen
Santiago - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dilzon
Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Ermano
Batista - Pastor George - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Luiz Fernando Faria - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Miguel Martini
- Neider Moreira - Olinto Godinho - Paulo Cesar - Paulo Piau - Rémolo
Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Ávila.

- Registram "não" os seguintes Deputados:
Ricardo Duarte - Weliton Prado.
- Registra" em branco" o seguinte Deputado:
Sebastião Navarro Vieira.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados. Votaram "não" 2

Deputados. Houve 1 voto em "branco". Está, portanto, aprovado o
projeto, salvo emendas e destaque. Em votação, as Emendas n

o
s 1 e

2.
- Registram "sim" as	seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Adaiclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dilzon Meio - Dimas
Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Ermano Batista - Pastor
George - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro -
Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Miguel Martini - Neider Moreira -
Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Rêmolo
Aloise - Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Wanderley Ávila - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 43 Deputados. Não houve voto
contrário. Estão, portanto, aprovadas as Emendas n os 1 e 2.

Questão de Ordem
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, solicito a leitura da
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Emenda n° 3.

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

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Lê a Emenda n°
3 que foi publicada na edição do dia 7/7/2004.)

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 3.
- Registram "não as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Adaiclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dilzon Meio - Dimas
Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Ermano Batista - Gil
Pereira - Gustavo Valadares - ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô
Moraes - João Bittar - José Henrique - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia
- Maria Tereza Lara - Miguei Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho
- Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Ricardo
Duarte - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Ávila -
Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "não" 42 Deputados. Não houve voto
favorável. Está rejeitada a Emenda n° 3. Fica, portanto, aprovado, em
20 turno, o Projeto de Lei Complementar n° 4912003 na forma do
vencido em 1° turno, com as Emendas n

o
s 1 e 2. A Comissão de

Redação.
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 55/2004,

do Governador do Estado, que dá nova redação ao § 1 0 do art. 28 da
Lei Complementar n° 64, de 25/3/2002, que institui o regime próprio de
previdência social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso 1, c/c os
arts. 192 e 255, do Regimento interno. A Presidência vai dar início ao
processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que
ocupem seus lugares. Em votação, o projeto.
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- Registram "sim' as seguintes Deputadas e os seguintes

Deputados:
Adaiclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Carlos Pimenta - Cého Moreira - Chico Simões - Dilzon Meio - Dimas
Fabiano - Domingos Sávio - Ermano Batista - Gil Pereira - Gustavo
Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
José Henrique - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Luiz Fernando
Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olivia - Maria Tereza Lara -
Miguei Martini - Neider Moreira - Ohnto Godinho - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Rogério Correia
- Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira
- Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Ávila - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 41 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o projeto. Fica, portanto, aprovado, em 2°
turno, o Projeto de Lei Complementar n° 55/2004 na forma do vencido
em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 341/2003, do Deputado
Alberto Bejani, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Maripá de Minas o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1°
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n°
34112003 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 929/2003, do Deputado
Elmiro Nascimento, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Presidente Olegário o imóvel que especifica. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.334/2003, do
Governador do Estado, que reestrutura as carreiras de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental e de Especialista de
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Controle Interno no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas
Gerais. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1° turno com as Emendas n

o
s 1 e

2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n os 1 e 2.
As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 21
turno, o Projeto de Lei n° 1.334/2003 na forma do vencido em 1 0 turno
com as Emendas n os 1 e 2. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.354/2004, do
Governador do Estado, que altera a Lei n° 11.402, de 14/1/94, que
cria o Fundo Penitenciário Estadual e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido no 1° turno com as Emendas n os 1 a 3, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n

o
s 1 a 3.

As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 20
turno, o Projeto de Lei n° 1.354/2004 na forma do vencido em 1 0 turno
com as Emendas n os 1 a 3. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.353/2004, do
Governador do Estado, que transforma cargos de provimento em
comissão da Secretaria de Estado de Governo a que se referem o art.
2° e o Anexo X do Decreto n° 43.187, de 10/2/2003. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 21
turno, o Projeto de Lei n° 1.353/2004 na forma do vencido em 1° turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.517/2004, do
Governador do Estado, que altera o art. 3 0 da Lei Delegada n° 69, de
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29/11/2003, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão e dá outras providências. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto
com a Emenda n° 1, que apresenta ao vencido em 1° turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de
Lei no 1.517/2004 na forma do vencido em l o turno com a Emenda n°
1. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.690/2004, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a reestruturação societária
da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -, altera a Lei n°
8.655, de 18/9/84, que dispõe sobre mudança de denominação de
Centrais Elétricas de Minas Gerais - CEMIG - e sobre ampliação de
seu objetivo social, e dá outras providências. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não. há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

- Vem à Mesa:
Acordo de Líderes

Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos
membros do Colégio de Líderes, estão de acordo em que seja
alterada a ordem do dia desta reunião, de modo que o Projeto de Lei
n° 1.690/2004 seja votado antes das propostas de emenda à
Constituição.

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2004
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o acordo.
Mesa da Assembléia, 7 de julho de 2004.
Mauri Torres, Presidente.
O Sr. Presidente - A Presidência lembra ao Plenário que esse

projeto será submetido a votação pelo processo nominal, em
cumprimento ao disposto no § 15 do art. 14 da Constituição do
Estado, introduzido pela Emenda à Constituição n° 50, de 2001, que
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determina ainda o quórum de 3/5 dos membros da Assembléia
para a sua aprovação, ou seja, 48 votos favoráveis. A Presidência vai
submeter a matéria a votação nominal, nos termos do inciso 1 do art.
263 do Regimento Interno. Com , a palavra, o Sr. Secretário para
proceder à chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.).
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal as seguintes

Deputadas e os seguintes Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Chico Simões - Antônio

Carlos Andrada - Rogério Correia - Leonardo Moreira - Ivair Nogueira -
Gil Pereira - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -
Luiz Fernando Faria - Adaiclever Lopes - Ana Maria Resende - André
Quintão - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval Angelo - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô Moraes -
João Bittar - José Henrique - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Piau - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley
Ávila - Weliton Prado.

- Responde "não" à chamada de votação nominal o seguinte
Deputado:

Antônio Júlio.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 54 Deputados; votou "não" 1

Deputado. Está aprovado o projeto. Fica, portanto, aprovado, em 2°
turno, o Projeto de Lei n° 1.690/2004 na forma do vencido em 1° turno.
A Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, como fui o único vota

contra, quero justificá-lo perante meus colegas, Deputadas e
Deputados. Há um ano e meio, discutimos essa matéria e decidimos
que a desverticalização da CEMIG não se concretizasse naquele
momento, pois todos sabem que se tratava de uma exigência dc
Governo Federal, avalizado pelo FMI, querendo, de todas as formas, a
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desverticalização da CEMIG, para que ela fosse privatizada.
Naquela época, a Assembléia, sabiamente, votou uma emenda à
Constituição que previa a necessidade do referendo popular no caso
de venda da empresa.

E hoje vejo com tristeza a maioria absoluta votar a favor do projeto
da entrega da CEMIG. O Governador Itamar Franco conseguiu
recuperar a CEMIG para Minas Gerais, e hoje estamos devolvendo
essa empresa, que é do povo mineiro, à Southern, que "deu o cano",
que deu prejuízo aos povos mineiro, paulista, carioca e brasileiro,
ficando dona da CEMIG, mesmo tendo apenas 30% de suas ações,
pelas quais, aliás, não pagou, tendo ainda sido financiada pelo
Governo Federal. O Governador Itamar Franco não deixou que isso se
concretizasse, e agora aprovamos o projeto com bastante tristeza.
Talvez, pela chegada do recesso, a maioria dos Deputados não tenha
tido tempo de analisar o projeto que ora votamos. Estamos
desverticalizando a CEMIG para atender a alguns grupos econômicos
porque se trata de imposição de um contrato malfeito, da época do
Governo Eduardo Azeredo, que hoje convalidamos. Cinco ou seis
anos depois, convalidamos um erro passado, cometido por
administrações passadas, por uma imposição do Governo Federal que
combatemos e que o próprio PT combateu. Hoje, o Governo do PT
impõe a desverticalização da CEMIG. Meu voto é coerente com
aquela votação, com a discussão ocorrida há cinco anos, quando
enchíamos as galerias, posicionando-nos contra a desverticalização e
a privatização da CEMIG. E hoje estamos votando a desverticalização
da CEMIG e a sua privatização. Era exatamente esse o passo que
temíamos dar porque, ocorrendo a desverticalização, logicamente a
CEMIG, dentro de curto prazo, será definitivamente privatizada. Esta é
nossa posição clara, mantendo coerência com aquela votação. Nossa
voz é única, mas é um alerta ao povo mineiro e a esta Casa de que
hoje votamos a privatização da CEMIG para atender a pequenos
grupos econômicos de Minas Gerais e, principalmente, ao capital
internacional.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
público que nos vê pela TV Assembléia, discordamos radicalmente da
posição do nosso nobre colega, o combatente Deputado Antônio Júlio,
no que se refere a esse projeto. Não estamos votando a privatização
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da CEMIG. A desverticalização da CEMIG para atender a uma
legislação federal garantiu que, por esse projeto, não haja
privatização. Qualquer privatização tem de passar por referendo
popular. E sobre esse projeto, desde a Comissão de Justiça, de que
faço parte representando o Bloco PT-PCdoB, fizemos uma ampla
discussão com o sindicato da categoria, o SINDIELETRO, e
garantimos que a privatização não ocorreria. Num acordo político,
garantimos, aliás, a participação do SINDIELETRO no conselho de
administração da CEMIG. Garantimos prazo, pedimos vistas do
projeto, participando efetivamente da discussão. Afirmamos ao povo
mineiro que não estamos votando a privatização da CEMIG. O
sindicato acompanha permanentemente a empresa, que é
importantíssima para o povo de Minas Gerais e para o nosso País.

Nós, do Bloco PT-PCd0B, jamais aprovaríamos um projeto a favor
da privatização. O Governo Lula estancou as privatizações neste País.

Temos a obrigação de acompanhar isso em cada Estado,
principalmente em Minas, para que a privatização não aconteça. E o
que temos feito.

O projeto escolhido pelo povo brasileiro garante a não-privatização.
Foi por meio de amplo debate que quase a unanimidade desta Casa
votou contra esse projeto. A votação não foi atabalhoada nem se deu
em virtude do recesso. Seria grande irresponsabilidade nossa. Jamais
faríamos isso. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Votação, em 1 o turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 4112003, dos Deputados Roberto Carvalho, Chico
Simões e outros, que altera os arts. 43, 44 e 46 da Constituição do
Estado, reestrutura a Assembléia Metropolitana, cria o Conselho de
Desenvolvimento e a Agência de Desenvolvimento Metropolitano. A
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Presidência vai submeter a matéria
a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260,
inciso 1, c/c os arts. 201 e 263, inciso 1, do Regimento Interno. Em
votação, o Substitutivo n° 1. Com a palavra, o Sr. Secretário para
proceder à chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.).
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal as seguintes

Deputadas e os seguintes Deputados:
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Alberto Pinto Coelho - Miguel Martini - Chico Simões - Antônio

Carlos Andrada - Rogério Correia - Leonardo Moreira - Elmiro
Nascimento - Gil Pereira - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão -
Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Ana Maria
Resende - André Quintão - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Djaima Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Viana - Durvai Angelo - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô Moraes - João
Bittar - José Henrique - Leonardo Quintão - Luiz Humberto Carneiro -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Ohnto Godinho -
Padre João - Paulo Cesar - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião Heivécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa bicas -
Wanderiey Ávila - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o Substitutivo n° 1. Fica, portanto, aprovada,
em 1" turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003 na
forma do Substitutivo n° 1. A Comissão Especial.

Declarações de Voto
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, o Deputado Chico

Simões e eu elaboramos um projeto da maior importância para o
Estado de Minas Gerais e para as regiões metropolitanas. A esse
projeto somou-se o grande seminário de iniciativa do Deputado Fábio
Avelar, promovido por esta Casa, sobre as regiões metropolitanas.
Incorporou-se ao projeto um belíssimo trabalho da comissão presidida
pelo Deputado Sidinho do Ferrotaco, com relatoria da querida
Deputada Cecília Ferramenta. Esse projeto, discutido em todas as
instâncias, com as Prefeituras Municipais e com diversos segmentos
sociais, cria a Agência de Desenvolvimento Metropolitano, prevê o
Piano Diretor Metropolitan e a presença do Estado, que, de acordo
com a Constituição, deve ser o ente principal das assembléias
metropolitanas; prevê ainda um órgão técnico e uma assembléia
metropolitana, que, de acordo com o estatuto das cidades, incorporará
todos os segmentos sociais presentes nas regiões metropolitanas. Aí,
sim, teremos um instrumento vigoroso para a solução dos graves
problemas das regiões metropolitanas. Esse é um projeto da Casa, de
todos nós. Damos hoje uma importante contribuição para a solução do
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problema da Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde moram
34,6% da população mineira, que, somados aos moradores das
demais regiões metropolitanas do Estado, perfazem cerca de 40%.
Esta Casa está de parabéns por ter aprovado um projeto dessa
magnitude.

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, parabenizo a
Assembléia Legislativa por ter aprovado a emenda proposta pelo
companheiro Roberto e por mim. Tenho a certeza de que a partir de
agora as regiões metropolitanas contarão com instrumentos para fazer
política de maneira metropolitanizada. Fui o primeiro Presidente da
Assembléia Metropolitana do Vale do Aço e pude constatar que não
há instrumentos. Fica-se completamente engessado, dependendo da
boa-vontade de cada Prefeito. Mesmo assim, não há instrumentos
legais para exercer uma política com abrangência regional nas
cidades conurbadas. Tenho a certeza de que com a participação do
Governo Federal, do Governo Estadual e de mais um órgão gestor
poderemos realizar os sonhos dos moradores da região metropolitana.
Os cidadãos querem uma vida minimamente semelhante nas cidades
que compõem aquela região conurbada. A partir de agora haverá um
intenso debate, não só na Região Metropolitana do Vale do Aço, como
também na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com
instrumentos eficazes para atender toda a região, tornando a vida
melhor, menos cara, mais harmônica e com mais justiça para quem
vive nessa região. Agradeço e parabenizo a Assembléia Legislativa
por esse voto de fundamental importância para o pleno funcionamento
das regiões metropolitanas.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há
quórum para votação de proposta de emenda á Constituição, mas que
há para a apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.74412004, do
Governador do Estado, que 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. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão,
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o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.)Aprovado. Fica, portanto,
aprovado,em 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.744/2004 na forma do
vencido em 1 0 turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.640/2004, do
Governador do Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2005 e
dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto com as Emendas n

o
s 2, 7 a 11, 13, 14, 40,

42, 45, 74 e 83, e, ainda, com as Emendas n os 85 a 101, que
apresenta; com as Subemendas de n° 1 às Emendas n

o
s 21, 28, 33,

36, 43, 44, 47, 51 e 84; e pela rejeição das Emendas nos  as, 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. Em discussão, o projeto. Com  a palavra, para
discuti-lo, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Bom dia a todos e a todas. Sr.
Presidente, de acordo com o Regimento Interno, a Assembléia não
pode entrar em recesso sem a votação da Lei de Diretrizes
Orçamentárias. Queria ater-me à reivindicação dos servidores da
Casa, que estão lutando pela rejeição da Emenda n° 100 ao projeto
de lei que contém a LDO. (- Lê:)

"A Emenda n° 100 ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias
trata da alocação de dotação orçamentária para pagamento de
precatórios da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, transferindo-a
para a Advocacia-Geral do Estado. A Emenda n° 100 interfere na
ampla autonomia administrativa e funcional da Assembléia, que tem
como base o princípio da separação de Poderes - cláusula pétrea da
Constituição Federal - e inclui a autonomia para o gerenciamento
financeiro.

A dotação orçamentária para pagamento de precatórios é específica
e não se confunde com as dotações para investimento, custeio e
despesas de pessoal. Precatório não é matéria a ser tratada na LDO,
conforme o art. 155 da Constituição do Estado, que define a
abrangência da Lei de Diretrizes Orçamentárias". Assinam a nota a
ASLEMG, o SINDALEMG, a APLEMG e os representantes junto ao
CAP.
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Tenho em mãos documento técnico tratando de cinco ações

diretas de inconstitucionalidade julgadas pelo STF, concluindo pela
inconstitucional idade. Logo, o pleito dos servidores da Casa é legítimo
e justo. (- Lê:)

"No momento em que a Assembléia Legislativa está votando a Lei
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2005, deve-se
considerar um aspecto de suma importância: a inclusão de matéria de
natureza abstrata e permanente em uma norma que, por definição,
tem eficácia limitada a um único exercício financeiro.

Essa inclusão, além de ofender claramente o disposto no art. 165, §
20, da Constituição Federal, pode provocar grandes transtornos no
ordenamento jurídico estadual, pois, dada a natureza transitória da
LDO, não se pode dizer com segurança que a norma terá a
aplicabilidade que se pretende.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais e seus Deputados, com a
responsabilidade que reconhecidamente têm na elaboração de boas
normas para o povo mineiro, não podem aprovar dispositivo que
venha a contribuir para a insegurança jurídica. A regulamentação! do
procedimento para pagamentos de precatórios pode e deve ser feita
em lei específica, mas não na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Confirmando essa argumentação, apresentamos as seguintes
decisões do Supremo Tribunal Federal: ADIn 612, relator Ministro
Celso de Meio, julgamento em 6/3/93, votação unânime do Supremo
Tribunal Federal. Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei
n° 1.848/91, do Rio de Janeiro (Art. 34)- Lei de Diretrizes
Orçamentárias - Natureza jurídica - Norma legal de vigência
temporária - Pleno exaurimento de sua eficácia jurídico-normativa.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias possui destinação constitucional
específica e veicula conteúdo material próprio, que, definido pelo art.
165, § 2; da Carta Federal, compreende as metas e prioridades da
administração pública, inclusive as despesas de capital para o
exercício financeiro subseqüente. Mais do que isso, esse ato estatal
tem por objetivo orientar a elaboração da lei orçamentária anual e
dispor sobre as alterações na legislação tributária, além de
estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de
fomento.

A ordinária vinculação da Lei de Diretrizes Orçamentárias a um



930
exercício financeiro determinado define-lhe a natureza
essencialmente transitória, atribuindo-lhe, em conseqüência, eficácia
temporal limitada.

Não resta nenhuma dúvida, no acórdão acima, quanto ao conteúdo
específico da LDO, determinado na Constituição Federal, e quanto à
natureza transitória da norma.

No mesmo sentido, temos o acórdão abaixo transcrito, em que se
admite claramente a possibilidade de ação contra norma de natureza
não transitória inscrita na LDO: ADIn 2.100, relator Ministro Néri da
Silveira, julgamento em 17/12/99, decisão por maioria.

Para finalizar, apresentamos uma outra decisão que, no nosso
entendimento, elimina definitivamente qualquer dúvida quanto à
questão de regulamentação de procedimentos para pagamento de
precatórios na LDO.

O Estado do Mato Grosso, em 2000, criou, por meio de artigo
aprovado na sua LDO, uma comissão para promover um "criterioso
levantamento" dos precatórios naquele Estado. O Supremo Tribunal
Federal, na ADIn 2535, relator Ministro Sepúlveda Pertence, em
19112/2001, suspendeu a eficácia do dispositivo, com a seguinte
fundamentação: ADIn 2.535, relator Ministro Sepúlveda Pertence,
julgamento em 19/12/2001.

"O STF tem dado por inadmissível a ação direta contra disposições
insertas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque reputadas normas
individuais ou de efeitos concretos, que se esgotam com a propositura
e a votação do orçamento fiscal (v.g., ADIn 2.100, JOBIM, DJ
01.06.01) ( ... ). Diferentemente, configura norma geral, suscetível de
controle abstrato de constitucionalidade a primeira das regras contidas
no dispositivo legal questionado, que institui comissão de
representantes dos três Poderes e do Ministério Público, à qual
confere a atribuição de proceder ao "criterioso levantamento" dos
precatórios a parcelar conforme a EC 30100, com vistas a "apurar o
seu valor real": o procedimento de levantamento e apuração do valor
real, que nela se ordena, não substantiva conduta única, mas sim
conduta a ser desenvolvida em relação a cada um dos precatórios a
que alude; por outro lado, a determ inabilidade, em tese, desses
precatórios, a partir dos limites temporais fixados, não subtrai da
norma que a todos submete à comissão instituída e ao procedimento

r:s
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de revisão nele previsto a nota de generalidade. Não obstante, é
de conhecer-se integralmente da ação direta se a norma de caráter
geral é subordinante da norma individual, que, sem a primeira, ficaria
sem objeto.

Por essas razões, que não são nossas, mas da mais alta Corte de
Justiça do País, sugerimos aos Deputados mineiros que, dentro da
tradição de respeito ao ordenamento constitucional que sabemos ser
uma característica desta Casa Legislativa, seja rejeitada a Emenda n°
100 apresentada à LDO.".

Temos, então, um amplo estudo técnico. Foram cinco ADIns, que
tramitaram e foram julgadas no Supremo Tribunal Federal, que
deixam clara a inconstitucionalidade da discussão dos precatórios na
LIDO.

Tenho a certeza de que os Deputados desta Casa votarão de
acordo com o ordenamento jurídico. Peço, em nome do Bloco PT-
PCd0B, pela rejeição da Emenda n° 100, apoiando a luta dos
servidores. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-sê a
discussão.

- A seguir, vêm à Mesa e são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um
por sua vez, nos termos do inciso XVII do art. 232 do Regimento
Interno, requerimentos dos Deputados Miguel Martini (3), solicitando a
votação destacada da Subemenda n° 1 à Emenda n° 28 e das
Emendas n

os 97 e 101; Rogério Correia, solicitando a votação
destacada das Emendas n

os 34, 35, 46 e 73; Antônio Carlos Andrada,
solicitando a votação destacada da Emenda n° 82; Elmiro Nascimento,
solicitando a votação destacada da Emenda n° 91, e Chico Simões,
solicitando a votação destacada da Emenda n° 100.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas,
subemendas e destaques. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado; Com
a aprovação do art. 87 do projeto, ficam prejudicadas as Emendas nos
1, 6, 20, 22, 24, 66, 67, 75 a 77 e 79. Em votação, as emendas e
subemendas com parecer pela aprovação, salvo destaques. As
Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação das Subemendas
de n° 1, ficam prejudicadas as Emendas n os 21, 33, 36, 43, 44, 47, 51

rs
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e 84. Em votação, as Emendas n°53 a 5, 12, 15  19, 23, 25 a 27,
29 a 32, 37 a 39, 41, 48 a 50, 52 a 65, 68 a 72, 78, 80 e 81, salvo
destaques. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram—(- Pausa.) Rejeitadas.

Questões de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a leitura da

subemenda e das emendas destacadas antes de cada votação.
O Deputado Miguel Martini - Em razão da votação da Lei de

Diretrizes Orçamentárias, solicito a V. Exa. que determine a
recomposição do quórum, para que a maioria dos Deputados esteja
presente à votação de lei de tamanha importância.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que há quórum
para votação. Com a palavra o Sr. Secretário para proceder à leitura
da Subemenda n° 1 à Emenda n° 28.

O Sr. Secretário - (- Lê a Subemenda n° 1 à Emenda n° 28, que foi
publicada na edição do dia 1/7/2004.)

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

O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, telespectadores da TV Assembléia, senhoras e senhores,
estou estarrecido, porque a base do Governo pretende votar contra a
Subemenda n° 1, acatada pelo relator, que dispôs de tempo para
estudá-la e verificar suas conseqüências. Com certeza percebeu que
beneficiará a todos, principalmente o Estado de Minas Gerais. Farei
sua leitura e explicarei sua importância.

O que a Subemenda n° 1 propõe? O que desejamos que o
Governador coloque à disposição da sociedade, especialmente do
Legislativo mineiro? "Demonstrativo regionalizado do efeito sobre a
receita e a despesa decorrente de isenção, anistia, transação,
remissão, subsídio, crédito presumido, benefício de naturezas
financeira, tributária e creditícia, contendo o montante da renúncia por
modalidade, os setores da economia beneficiados, o montante da
fundação orçamentária e o montante do tipo de receita.".

Pasmem, senhores. O que mais se ouve do Governo de Minas é
que não há recursos para aplicar na saúde, na educação, na
recuperação das rodovias mineiras e no aumento dos salários do
funcionalismo. Desejamos saber o motivo dessa ausência de
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recursos.

Como membro da Comissão de Fiscalização Financeira, garanto
que as maiores causas estão exatamente na renúncia fiscal. O
Governo abre mão para quem pode pagar, sacrificando quem não
pode. Citarei um exemplo concreto, cuja denúncia fizemos ao
Ministério Público. Em 2003 foi feito um acordo entre o Governo de
Minas e a MINASPETRO, diminuindo-se de 18% para 12% o ICMS
sobre a venda de óleo diesel. O compromisso assumido pela
MINASPETRO era o de que, ao diminuir essa alíquota, o volume de
vendas do produto aumentaria, compensando na receita. O Estado,
nos primeiros seis meses desse convênio, deixou de arrecadar
R$150.000.000,00, beneficiando um setor que pode pagar, que tem
lucro.

O Governo ainda diz à sociedade que não pode valorizar os
servidores nem realizar políticas essenciais para a saúde e a
educação. Até maio deste ano o Governo do Estado não havia
investido um centavo de recursos públicos na saúde, ou na educação,
ou na assistência social.

Ao mesmo tempo, abre mão desses recursos. Isso é o que veio à
tona. Não sabemos como a maioria desses entendimentos são
realizados, pois, muitas vezes, não passam por esta Casa. Eles são
realizados diretamente entre a secretaria e os setores, por meio de
portarias.

Parabenizo o relator por acatar isso. Peço à base do Governo, aos
Deputados que votem pela manutenção da Subemenda n° 1. Querem
derrubar uma proposta que põe às claras que o Governo, em nome do
povo mineiro, está abrindo mão das receitas. Não podemos aceitar
isso de forma alguma. Temos de votar de acordo com a posição do
relator, pela manutenção dessa emenda. Até porque, como
explicaremos que o relator teve mais de 90 dias para se debruçar
sobre o assunto, constatar que está correta, e que agora há uma
movimentação para derrubar aquilo que foi feito com zelo e
responsabilidade pelo Deputado Sebastião Helvécio, que conhecemos
bem, pela sua trajetória nesta Casa e pela maneira ponderada de dar
seu parecer?

Diante disso, acredito que esta Assembléia votará pela manutenção
do que está aqui, porque isso é muito importante, não só para o
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Estado de Minas, mas para o contribuinte mineiro, que está
sacrificado, contribuindo muito e não vendo seu dinheiro ser bem
aplicado. Portanto, votaremos pela manutenção do relatório do
Deputado Sebastião Helvécio.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, ao encaminhar em defesa da Subemenda n° 1 à Emenda
n° 28, o nobre Deputado Chico Simões não deixa de ter razão. As
razões por ele apresentadas são também preocupações do Governo.
Acontece que aquilo que se quer e o que está escrito carece, sem
dúvida, de interpretação. O Governador Aécio Neves tem como lógica
fundamental a probidade, a ética, a moralidade, a transparência e o
controle de todo o Governo, principalmente o orçamentário.

Hoje votamos a Subemenda n° 1 à Emenda n° 21, que acrescentou
o seguinte inciso ao art. 80 da lei: "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 ao exercício de 2003 e 2004 e previsão para o
exercício de 2005".

A Subemenda n° 1 à Emenda n° 28 diz: "Demonstrativo
regionalizado do efeito sobre a receita e a despesa decorrente da
isenção, anistia, transação, remissão, subsídio, crédito presumido e
benefício de natureza financeira, tributária e creditícia, contendo...".
Aqui acontece a divergência. Explicarei o porquê. Estamos de acordo
com o encaminhamento dos demonstrativos no que se refere ao
montante da renúncia por modalidade e ao montante por tipo de
receita.

Onde há o desacordo? No item c, que diz: "o montante por função
orçamentária". Essa discussão poderia ter sido aprimorada na
Comissão. Esse item c poderia ter sido retirado, mas me parece que
houve uma intransigência para sua manutenção. E quase impossível
para os técnicos do Estado cumpriro que está pedido nesse item c.
Entendemos que a Subemenda n° 1 à Emenda n° 21 já atende a
questão de maneira mais ampla. Mas, infelizmente, esse item c
prejudica essa emenda, em razão da incapacidade técnica de se
mandar esse demonstrativo contendo o montante por função

rs
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orçamentária. Estamos encaminhando pela rejeição, por entender
que o assunto já está atendido pela Subemenda n° 1 à Emenda n° 21,
que já foi aprovada. Acredito que, num outro momento, poderemos
aprimorar esse processo. Muito. obrigado. Sr. Presidente, estou
encaminhando a votação da matéria, mas verificando a inexistência
de quórum para a votação, solicito-lhe que encerre, de plano, a
reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há
quórum para votação, mas que o há para a discussão das demais
matérias constantes na pauta.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 1.80112004, da
Mesa da Assembléia, que autoriza o Estado de Minas Gerais, por
intermédio da Assembléia Legislativa, a celebrar transação judicial e
acordo extrajudicial para quitação dos débitos oriundos da conversão
dos vencimentos, proventos e complementações de pensão em
Unidade Real de Valor - URV. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do projeto com as Emendas n os 1 a 6, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Com a palavra para discuti-lo, o Deputado José
Henrique.

O Deputado José Henrique - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
discussão do projeto que trata da URV, que já vem ocorrendo desde a
legislatura passada, objeto de discussão e impasse nesta Casa, é
muito importante. A Mesa reconhece agora o direito dos servidores de
receber a diferença decorrente da conversão dos vencimentos
percebidos em abril de 1994. E importante discutir essa questão,
porque, no País em que vivemos, a inflação das últimas décadas
deixou seqüelas em todo cidadão. Quem conhece a situação da
Alemanha pós-guerra sabe que houve uma das maiores inflações da
história. Os estudiosos, neurologistas e psicólogos sabem muito bem
do trauma de todo cidadão que vive uma inflação, que assola a
economia e acaba com o poder aquisitivo.

Tivemos neste País uma inflação que chegou a 80% ao mês e
trouxe seqüelas. Psicologicamente, todo cidadão brasileiro vive hoje o
trauma da inflação.

Estou apresentando uma emenda ao projeto de resolução que não
altera muito esse projeto. Visa apenas assegurar uma situação futura,
caso haja uma inflação maior. Nesse caso, ela poderia corrigir os
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débitos que os servidores da Casa terão para receber futuramente.

Tenho aqui um levantamento do acúmulo inflacionário dos últimos
anos: em dezembro de 2000, o acúmulo de inflação foi de 9,95%; em
dezembro de 2001, 10,37%; em dezembro de 2002, a inflação chegou
a 25%; e em dezembro de 2003, o acúmulo foi de 8,69%. Neste ano
de 2004, até agora, foi acumulado um montante de 5,3% de inflação.

Então, essa emenda que estou apresentando poderá ajudar no
futuro, caso haja uma inflação maior. Desejo que se acrescente no
parágrafo único o seguinte: ...se a inflação medida pelo IGP da
Fundação Getúlio Vargas, calculada entre janeiro e dezembro de cada
ano, atingir um percentual acima de 10%, o mesmo índice será
automaticamente aplicado no saldo devedor". Essa justificativa que
apresentamos visa tão-somente a proteger o saldo devedor de cada
um dos servidores da ALMG de um eventual surto inflacionário que
venha a ocorrer.

A medida também pretende dar maior segurança ao servidor,
estimulando-o a aderir ao acordo, na certeza de que seu saldo
devedor, ora reconhecido pela Mesa, estará protegido.

Sabemos que já houve várias negociações, e que há uma correção
anterior de 3% ao ano. Essa emenda apenas deseja garantir uma
proteção futura, caso haja inflação.

Acredito que, se Deus quiser, esta Casa, ou melhor, os seus
membros, agirão com bom-senso, pois conheço a boa-vontade da
Mesa desta Casa. Assim, poderemos resolver e aprovar o projeto de
resolução ainda hoje.

Estou encaminhando em sentido contrário à Emenda n° 100.
Deixarei para encaminhar a votação no momento certo. Muito
obrigado.

- Vêm a Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°1.801/2004

EMENDA N°7
Acrescente-se ao art. 3 0 o seguinte parágrafo único:
"Art. 30 -	....................
Parágrafo único - Ao detentor, exclusivamente, de cargo em

comissão declarado de livre nomeação e exoneração ou função
pública não estável fica assegurado pagamento integral do valor
apurado, a título de indenização, por motivo de exoneração, desde



937
que não seja reconduzido ao serviço público estadual no prazo de
noventa dias contados da data da exoneração. Nesse caso, não será
aplicado o disposto nos arts. 4 0 e 50 desta resolução.

Sala das Reuniões, de julho de 2004.
Sebastião Navarro Vieira

EMENDA N°8
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 30:
"Art. 30 - .............................
Parágrafo único - Se a inflação medida pelo IGP-M da Fundação

Getúlio Vargas, calculada entre janeiro e dezembro de casa ano,
atingir um percentual acima de 10%, o mesmo índice será
automaticamente aplicado ao saldo devedor.".

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2004.
José Henrique
Justificação: A emenda que ora apresentamos visa tão-somente

proteger o saldo devedor de cada servidor da Assembléia de um
eventual surto inflacionário.

A medida também pretende dar maior segurança ao servidor,
estimulando-o a aderir ao acordo, na certeza de que seu saldo
devedor, ora reconhecido pela Mesa, estará protegido.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência informa ao Plenário que no decorrer da
discussão foram apresentadas ao projeto duas emendas, sendo uma
do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que recebeu o n° 7, e uma do
Deputado José Henrique, que recebeu o n° 8, e que, nos termos do §
20 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o projeto com as
emendas à Mesa, 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 ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
reunião extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 41 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2a SESSÃO
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 7/7/2004

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

(Ordem do Dia): 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Prosseguimento da votação, em turno único,
do Projeto de Lei n° 1.640/2004; questão de ordem; votação da
Subemenda n° 1 à Emenda n° 28; aprovação; prejudicialidade da
Emenda ri0 28; votação da Emenda n° 34; discursos dos Deputados
Chico Simões, Irani Barbosa e Sebastião Helvécio; rejeição; votação
da Emenda n° 35; discursos dos Deputados Ricardo Duarte e
Sebastião Helvécio; rejeição; votação da Emenda n° 46; discursos dos
Deputados Chico Simões e Sebastião Helvécio; rejeição; votação da
Emenda n° 73; questão de ordem; leitura da emenda; discursos dos
Deputados Rogério Correia e Sebastião Helvécio; rejeição; votação da
Emenda n° 82; rejeição; votação da Emenda n° 91; rejeição; votação
da Emenda n° 97; questão de ordem; leitura da emenda; discursos da
Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Sebastião Helvécio e
Miguel Martini; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição;
votação da Emenda n° 100; discurso do Deputado José Henrique;
aprovação; verificação de votação; rejeição; votação da Emenda n°
101; rejeição - Votação, em 1° turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 57/2003; questão de ordem - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever
Loes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Célio Moreira -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento
- Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô
Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Luiz
Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João -

rÀ'
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Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho
do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h10min, a lista de

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

1 8 Parte
Ata

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

28 Parte (Ordem do Dia)
28 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 28 Parte da reunião, em sua 28 Fase, uma
vez que não há matéria a ser apreciada na P Fase.

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

presente reunião o Projeto de Lei n° 1.753/2004, apreciado na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite, bem como o Projeto de Lei n°
311/2003, que recebeu, na referida reunião, um substitutivo e foi
devolvido à Comissão de Segurança Pública para parecer. Informa,
ainda, que fez retirar da pauta desta reunião a Proposta de Emenda à
Constituição n° 41/2003, os Projetos de Lei Complementar nos
49/2003 e 55/2004, o Projeto de Resolução n° 1.774/2004, os Projetos
de Lei n

o
s 341, 679, 929, 1.334, 1.343 e 1.344/2003 e 1.353, 1.354,

1.364, 1.517, 1.690 e 1.774/2004 e o Requerimento n° 2.891/2004,
apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã, e o
Projeto de Resolução n° 1.80112004, que recebeu emendas na
referida reunião e foi devolvido à Mesa da Assembléia para parecer.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno único, do

Projeto de Lei n° 1.640/2004, do Governador do Estado, que dispõe

rs



940
sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o
exercício financeiro de 2005 e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as
Emendas nos 2, 7 a 11, 13, 14, 40, 42, 45, 74 e 83, e, ainda, com as
Emendas nos 85 a 101, que apresenta; com as subemendas que
receberam o n° 1 às Emendas n os 21, 28, 33, 36, 43, 44, 47, 51 e 84;
e pela rejeição das Emendas nos  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. O
projeto foi aprovado com as Emendas n

o
s 2, 7 a 11, 13, 14, 40, 42, 45,

74, 83, 85 a 90, 92 a 96, 98 e 99 e com as subemendas que
receberam o n° 1 às Emendas n

o
s 21, 33, 36, 43, 44, 47, 51 e 84.

Foram rejeitadas as Emendas n os 3 as, 12, 15  19, 23, 25 a 27,29 a
32, 37 a 39,41,48 a 50,52 a 65, 68 a 72, 78, 80 e 81. Com a
aprovação do art. 87 do projeto e das subemendas, ficam
prejudicadas as Emendas nos 1, 6, 20 a 22, 24, 33, 36, 43, 44, 47, 51,
66, 67, 75 a 77, 79 e 84.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, a Presidência colocará em votação a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 28. Na parte da tarde, fiz o encaminhamento pela rejeição
dessa subemenda, dizendo que, se essa discussão tivesse sido feita
com mais antecedência - talvez na Comissão - e a negociação tivesse
avançado, poderíamos aproveitá-la, porque, no conjunto ela é muito
boa. Ela diz, no art. 8°, inciso XII: "Demonstrativo regionalizado do
efeito sobre a receita e a despesa decorrente de isenção, anistia,
transação, remissão, subsídio, crédito presumido e beneficio de
natureza financeira, tributária e creditícia, contendo: a) montante da
renúncia; b) os setores da economia beneficiados; c) o montante por
função orçamentária; e d) o montante por tipo de receita". Dissemos
que seria muito bom acatarmos essa emenda, porém o item "c"
prejudica a subemenda, pois dificulta ou quase torna impossível para
a Fazenda, para os técnicos do Estado, processar o relatório como
solicitado. Não mataremos o boi por causa do carrapato. E preferível
tirar o carrapato.

Estamos refazendo nosso encaminhamento pela aprovação, e
provavelmente haverá, por parte do Governo, o veto apenas ao item
"c", porque todos os outros serão acolhidos, exatamente de acordo
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com a lógica do Governo de transparência, moralidade e ética.
Essa emenda trará, ainda, mais instrumentos para o controle da
execução orçamentária. Encaminhamos pela aprovação da
Subemenda n° 1 à Emenda n° 28, contrariamente ao nosso
encaminhamento feito à tarde, quando explicitamos exatamente que o
problema estava apenas no item "c". Assim, aproveitamos tudo, com o
veto ao item "c". Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 28.
As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com  a aprovação da Subemenda n°
1 à Emenda n° 28, fica prejudicada a Emenda n° 28. Em votação, a
Emenda n° 34. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Chico Simões.

O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, demais Deputados que
compõem a Mesa, Deputadas e Deputados, pessoas que nos
assistem pela TV Assembléia e, pessoalmente, nas galerias, o que
propõe a Emenda n° 34? (- Lê:)

"Dê-se ao 'caput' do art. 19 a seguinte redação, suprimindo os § 10
e 20 e passando o 30 a parágrafo único. Art. 19 - As despesas com
pessoal e encargos pessoais dos poderes do Ministério Público e do
Tribunal de Contas terão como limite de elaboração de suas propostas
orçamentárias a despesa com a folha de pagamento do mês de abril
de 2004, projetada para o exercício de 2005, considerando a revisão
de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição Federal, eventuais
acréscimos legais. O parágrafo que pretendemos suprimir institui um
cálculo que tem apenas o efeito de servir de orientação ao Executivo
na negociação com os servidores. As eventuais restrições à lei de
pessoal estão regulamentadas pela República e pela Lei
Complementar n° 101."

O que queremos com essa emenda? Segundo o que foi enviado a
esta Casa pelo Governador, toda a política remuneratória dos
servidores de todos os Poderes fica atrelada exclusivamente ao
acréscimo de ICMS. Não podemos concordar com isso, até porque
estamos verificando que, há alguns meses, o valor do ICMS vem
diminuindo. Não há um crescimento considerado do ICMS devido a
algumas ações, pois, além de levar em consideração o momento de
recessão que o Brasil atravessa, em que o crescimento não está
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atendendo às necessidades básicas do País, temos, por parte do
Governo - muitas vezes sem passar por esta Casa, não por meio de
projeto de lei, mas de portarias -, encaminhamentos da Fazenda
dando concessões e diminuições de ICMS, verdadeiras benevolências
para quem não precisa. E uma parte desse ICMS, de que Governo
abre mão para quem realmente não precisa, pertence ao servidor, que
nem sabe o que está havendo. E a política de remuneração do
servidor será vinculada exclusivamente ao crescimento do ICMS.

Não podemos concordar com isso. Queremos que o Governador
desconsidere e faça com que a política remuneratória do servidor não
considere somente o ICMS, mas os outros impostos, taxas e tributos,
o que realmente faz crescer o bolo.

Da maneira como está sendo proposto, não é possível. O servidor
público está sem reajuste há nove ou dez anos, certamente não
teremos mais aumento em 2004 e corremos o risco, acatando-se o
que está aqui, de que haja diminuição de salário, porque a
arrecadação do ICMS tem diminuído de um mês para outro.

Esta Casa não pode acatar isso. E claro que não queremos que o
Governador venha a desrespeitar outras leis que regulamentam o
salário do servidor, mas não podemos permitir que fique totalmente
vinculado à variação do ICMS, uma vez que esse imposto não é a
única receita do Estado. Temos outras receitas, que podem crescer.
Não queremos conviver, por exemplo, com a situação que criticamos
no Governo Federal, que, talvez por não sertão eficiente na cobrança
de impostos, começava a criar contribuições que não entravam no
bolo para serem distribuídas entre Estados e municípios. Pode
acontecer que o Estado também não seja tão atuante para cobrar
ICMS e crie taxas, fazendo com que o bolo aumente, mas o servidor
não terá o aumento necessário.

Estamos encaminhando contra o que está no projeto original, a fim
de que o servidor seja valorizado com o aumento total da receita do
Estado, e não somente do ICMS.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, estamos assistindo há
algum tempo à luta dos funcionários da Assembléia para receberem o
que têm direito e que já foi pago por outros Poderes relativamente à
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URV. Não há dinheiro para a URV nesta Casa, mas foi feito há
poucos minutos um acordo de bastidores com o Ministério Público,
para que parte dos recursos auferidos com os termos de ajuste de
conduta que proliferam no Estado, principalmente nas áreas
ambientais, seja destinada a'"caixinha" dos Promotores.

Só queria dizer aos funcionários da Casa que este é um daqueles
momentos que nos fazem sentir vergonha de estar neste parlamento,
porque estão retirando dinheiro do contribuinte de Minas Gerais para
engordar a "caixinha" do Ministério Público. Esses acordos -de
bastidores são feitos, mas, para pagar o que é devido ao
funcionalismo, principalmente desta Casa, faz-se corpo mole e trata-
se a questão de forma injusta, sem honrar aqueles que aqui estão e
que deram o seu suor por um Estado e por um parlamento.

Gravem os senhores, agora é a hora do protesto dos funcionários
desta Casa, porque pegam dinheiro do contribuinte, de uma multa que
é feita pelo próprio Ministério Público, para entrar para a caixinha das
aposentadorias de Promotores, que, às vezes, não trabalham nem
quatro ou cinco anos. Sr. Presidente, atos dessa natureza
envergonham-nos de ser Deputado, principalmente neste parlamento.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Sebastião Helvécio.

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, serei breve. Quero
relatar o motivo que nos levou a rejeitar a emenda do Deputado Chico
Simões. Realmente a política remuneratória do servidor está
intimamente relacionada à receita do Estado. No nosso caso, a
principal fonte de receita continua sendo o ICMS.

Apenas para ilustrar, no ano passado, a receita de ICMS dos 26
Estados da Federação foi de R$107.000.000.000,00, enquanto a
União recebeu de contribuições sociais R$174.000.000.000,00. Se
houvesse possibilidade de a União repassar ao Estado • essa
quantidade 1,7 vez maior, que recebe a título de contribuições,
certamente os Estados teriam condições de realizar uma política
remuneratória mais adequada e justa. O nosso parecer é pela
rejeição, apenas por esse motivo.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 34. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 35. Com  a palavra,
para encaminhar a votação, o Deputado Ricardo Duarte.

O Deputado Ricardo Duarte - Sr. Presidente, até por coerência, não
poderia deixar de tentar sensibilizar os companheiros a respeito dessa
emenda, que tenta adequar a LDO à legislação vigente na área do
SUS, conforme determina a Emenda à Constituição n° 29.

Essa emenda vincula os recursos a ações desenvolvidas pela
Secretaria da Saúde, FUNED, HEMOMINAS e FHEMIG, preservando
o estabelecido na Emenda à Constituição n° 29, já que os recursos
irão para as ações de saúde implementadas pelos órgãos e pelas
entidades vinculados ao SUS, conforme dispõe a Resolução n°
323/2003, do Conselho Nacional de Saúde.

Até por coerência - a maioria dos Deputados está ligada à Frente
Parlamentar da Saúde -, esta Casa deveria atentar ao cumprimento
da Emenda à Constituição n° 29. Evidentemente não discutimos
apenas a questão do saneamento, mas tentar impedir que o Governo
destine verbas para atender ao dentista do bombeiro, à aposentadoria
da caixa de pensão ou a outra ação desse tipo é nossa obrigação.
Hoje Minas passa por enormes dificuldades na área de saúde.

Este ano, o orçamento da saúde é de R$840.000.000,00, o que
equivale ao orçamento do Hospital das Clínicas da USP. Temos 853
municípios para serem atendidos. Não há gestão que possa resolver
problema dessa gravidade. Há uma série de hospitais passando por
dificuldades, com necessidade de ampliação de leitos de CTI e de
aumento de atendimentos de alta complexidade e de casos de
urgência. Isso nos mostra que o Estado não pode abrir mão de
cumprir a Emenda à Constituição n° 29/2000. O momento é
importante; portanto, quero sensibilizá-los para que votem a favor da
Emenda n° 35, que faz com que a LDO seja adequada à Emenda n°
29/2000.

Apesar da boa-vontade do relator, espaços ficaram abertos para
repetirmos esses buracos no orçamento do ano que vem, onde serão
inseridas despesas orçamentárias que nada têm a ver com a
promoção da saúde.

Quero sensibilizar nossos colegas para que votem a favor da
Emenda n° 35. Assim, no ano que vem, o Secretário da Saúde, que é
muito competente, poderá gerir recursos adequados e cumprir o que
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manda a Constituição Federal.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Sebastião Helvécio.

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, quero apenas
esclarecer aos nobres Deputadosque a questão da saúde está
totalmente abrangida na Emenda n° 97, na qual fazemos a adequação
da, nossa LDO à Emenda à Constituição n°29, de 13/9/2000.

E importante esclarecer que nessa emenda a aplicação da União
fica vinculada à variação do PIB, enquanto os dois entes federados,
os Estados e os municípios, recebem percentuais fixos. Certamente,
no Governo Aécio Neves, Minas Gerais poderá ter, pela primeira vez,
a aplicação efetiva dos 12% em saúde, enquanto que cada um dos
municípios está cada vez mais comprometido com os seus
percentuais, sendo que em 2004 chegamos aos 15% para os
municípios. Rejeitamos a Emenda n° 38, porque a Emenda n° 97 é
melhor sob o ponto de vista técnico.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 35. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 46. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Chico Simões.

O Deputado Chico Simões* - A Emenda n° 46, que foi rejeitada pelo
relator, é de autoria do Bloco PT-PCdoB e propõe que o Governo do
Estado, por meio da Internet, disponibilize os dados fundamentais
para a realização de convênios. Em muitos convênios realizados entre
o Executivo Estadual e a Prefeitura, o Prefeito não sabe qual caminho
deve seguir. No âmbito do Governo Federal, os ministérios têm todas
explicações sobre o encaminhamento que o Estado ou que o Prefeito
devem fazer para pleitear algum recurso por intermédio de convênio.
E o que queremos com essa emenda. Muitas vezes, a pessoa que
ganha a eleição é boa, correta, mas simples para entender como
funciona a máquina. Talvez tenha ao seu lado bons assessores, mas
não tem onde acessar para se informar como que as coisas devem
acontecer e discutir com as diversas secretarias do Estado. Queremos
que essas explicações sejam dadas passo a passo: como o Prefeito
deve agir, quais os convênios que estão disponíveis, quais os critérios
para se fazer os convênios. Isso irá melhorar a vida dos pequenos
Prefeitos. Os Prefeitos que administram cidades maiores geralmente
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têm acesso a essas informações, têm um corpo técnico grande,
mas os Prefeitos das cidades pequenas não têm.

A nossa proposta é para que o nosso relator acate essa emenda. Já
conversei com ele pessoalmente.. Não há segundas intenções de
querer fazer ingerência, de obrigar que os convênios sejam feitos. Os
convênios precisam de critério para serem estabelecidos. Esses
critérios deveriam ficar à disposição dos Prefeitos simplesmente para
melhorar a vida deles, que não é fácil. A alegação é de que isso não
foi acatado por dificuldade operacional e custos elevados.

Acredito que esses custos não são tão elevados e que a dificuldade
operacional também não é tão grande, uma vez que o Governo
Federal já faz isso para todos os municípios. Colocando isso na LDO,
cumpriremos um papel importante, aproximando o Estado dos
municípios. Com isso, daremos mais condições para que os
municípios saibam como celebrar convênios com o Estado. Além da
exigência desses documentos, pretendemos saber como os convênios
estão sendo respeitados, celebrados, e se estão sendo cumpridos.
Faremos essa fiscalização, uma vez que o dinheiro é de todos.
Acompanharemos a execução dos convênios.

Em outra emenda de nossa autoria, o relator insiste em dizer que
uma coisa é igual a outra. Não é. Também apresentamos uma
emenda, que foi acatada - o que já acho um avanço -, visando á
criação de um banco de dados no Estado, com a relação dos
documentos necessários para fazer convênios. Quando os municípios
se dirigem a uma secretaria, será só digitar o número do CGC da
cidade, e já se saberá se os documentos estão em dia. E um avanço.
Para existir esse banco de dados, acredito que essa emenda,
Deputado Sebastião Helvécio, vai nos ajudar.

Não promoveremos ingerência no Estado nem nenhum tipo de
intromissão. Só queremos facilitar a vida dos Prefeitos, para que
saibam como fazer os convênios de maneira tranqüila, e com o auxílio
de um técnico para orientá-los, pelo computador. O Prefeito sair do
interior e chegar aqui não é fácil. Essa é a nossa intenção. Solicito do
relator essa compreensão. Também peço aos nossos pares a
compreensão, e o acatamento dessa emenda.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Sebastião Helvécio.

rÀ
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O Deputado Sebastião Helvécio - Quero deixar claro que a

Emenda no 46 à LIDO, retrata o que ocorre no Governo Federal, no art.
44 da proposta da LDO. Aproveitamos a idéia de se criar o cadastro
único na Emenda n° 45, que acatamos, pela qual o Executivo cria o
Cadastro Único de Exigências para as transferências voluntárias para
os municípios, visando à desburocratização e à simplificação. Por
esse motivo, acatamos a Emenda n° 45 e rejeitamos a Emenda n°46.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 46. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 73.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito que seja feita a

leitura da Emenda n° 73, por favor.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura da Emenda n° 73.
O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Lê a Emenda n°

73, que foi publicada na edição do dia 17/6/2004.).
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o

Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais

uma vez, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Governo Aécio Neves
se esqueceu de uma questão que julgo importante, a reforma agrária
no Estado. Embora ela constasse no Plano Plurianual, no PPAG, mais
uma vez a reforma agrária foi esquecida. No primeiro ano do Governo,
apresentamos uma emenda ao orçamento fazendo uma previsão
orçamentária, para este ano, para o Instituto da Terra - ITER. O
Governo havia disponibilizado para o ITER, para efeito de
assentamento, de infra-estrutura, para a reforma agrária, a miserável
quantia de R$1.000.000,00, para o ano passado. Apreentamos uma
emenda, dentro dos limites do Governo Aécio Neves, disponibilizando
R$11.000.000,00 para o ITER. Até agora, na metade do ano, não
alcançamos R$ -1.500.000,00 em verbas para o ITER, o que demonstra
a falta de compromisso do Governo Aécio Neves com a reforma
agrária. Parece-nos que o Governo do Estado mantém o ITER,
herança do Governo Itamar Franco, funcionando apenas na
expectativa de receber verba do Governo Federal; aliás, o Governo
Federal enviou ao Instituto pelo menos cinco vezes mais verbas que o
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Governo do Estado. E não estou falando do INCRA, mas sim do
ITER. Isso para se ter uma idéia do descaso do Governo para com a
questão da reforma agrária.

E agora, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não podia ocorrer outra
coisa. O que constava no Plano Plurianual de Ação Governamental,
como medida de caráter abrangente e estrutural, não se repete na Lei
de Diretrizes Orçamentárias. E esse não foi o único esquecimento do
Governo. Recentemente, o Governador esteve discutindo, com o
Governo Federal, a duplicação da Av. Antônio Carlos, que é uma obra
já anunciada pela Prefeitura de Belo Horizonte; mas o Governador foi
a Brasília dizer que também ele estava preocupado com a referida
duplicação. E, para nosso espanto, não havia verba para a duplicação
da Av. Antônio Carlos, pois o Governo se tinha esquecido de que
havia conversado com o Presidente Lula dizendo que daria uma
contrapartida para a execução da obra. Agradeço ao Deputado relator
da emenda que acatou a duplicação da Av. Antônio Carlos, porque,
vindo verbas do Governo Federal e da Prefeitura de Belo Horizonte, o
Governo do Estado poderá também inserir essa duplicação na LDO.
Se não fosse nosso relator, ficaríamos impossibilitados de duplicar a
Av. Antônio Carlos, apesar de o Governador haver feito promessas,
tirado fotos com o Presidente, como é seu costume, para tentar
capitalizar as verbas federais.

Também queríamos resolver a questão da reforma agrária, que
consta no Plano Plurianual, mas que não fez parte da LDO do
Governo, que não tem compromisso com o movimento dos
trabalhadores rurais sem terra. Pediria aos Deputados que aprovemos
verba na LDO para que, quando do orçamento, possamos, pelo
menos, insistir com o Governo a fim de que envie alguma "verbinha"
para a infra-estrutura de reforma agrária, atendendo a esse pessoal
tão sofrido, que luta pela causa há muito tempo, em Minas Gerais e no
Brasil. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Sebastião Helvécio.

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, quero reforçar as
palavras do Deputado Rogério Correia no sentido de que a idéia de se
consolidar a política da reforma agrária nos documentos legais de
planejamento é fundamental. Como já temos os 31 projetos

rÃ
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estruturadores aqui consagrados, o espaço oportuno não é a LDO.
No dia 30/9, quando recebermos a modificação do PPAG, teremos a
hora oportuna para a modificação da emenda. Por esse motivo, no
momento, somos contrários, e nosso parecer é pela rejeição.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 73. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 82. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 91. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 97.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a leitura da

Emenda n° 97.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura da Emenda n° 97.
O Sr. Secretário (Deputado Antônio Andrade) - (- Lê a Emenda n°

97, que foi publicada na edição do dia 10/7/2004.).
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a

Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara* - Quero deixar registrado aqui que o

nobre colega Deputado Sebastião Helvécio, a quem quero
cumprimentar pelo brilhante trabalho na comissão que discutiu a LDO,
argumentou a derrubada da Emenda n° 35 em cima da Emenda n° 97.
Portanto, pela lógica, esperamos que a Emenda n° 97 seja aprovada
pela Casa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Sebastião Helvécio.

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, minha postura não
poderia ser outra nesta Casa. Durante a discussão da LDO, tenho
vivido um momento muito feliz, pois percebo que Minas Gerais, pela
primeira vez, tem as quatro leis que tratam do nosso planejamento e
de nossas finanças muito coerentes entre si. Tivemos o PMDI e o
PPAG e, agora, a LDO e a Lei Orçamentária. Evidentemente, ao
acatarmos a Emenda n° 97 em nosso parecer, estamos repetindo o
que está anotado na Constituição da República, que determina que os
Estados devem aplicar, no mínimo, 12% do produto da arrecadação

Wãk
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dos impostos a que se refere o art. 55 na área da saúde.

Faço um apelo muito forte a todos os Deputados, os que integram a
base do Governo e os que integram a Oposição, pois este é o
momento claro de sinalizar que é fundamental aplicarmos 12% na
área da saúde. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, quanto à Emenda n° 97, apesar de o relator ter
encaminhado pela aprovação, nosso encaminhamento é pela rejeição,
porque já está contemplada no parecer em que aprovamos a garantia
da Emenda à Constituição n°29, dos 12% para aplicação na área da
saúde. O que acontece é que esse texto, da Emenda n° 97, interpreta
a Emenda à Constituição n° 29 e não dá margem a outra
interpretação. Pelo texto que veio do Governo, os 12% para aplicação
na saúde já estão assegurados. Mas a Emenda n° 97 impede que
haja qualquer interpretação diferente da Procuradoria do Estado
nesse sentido. Então, não há modificação no percentual, mas apenas
de interpretação dessa Emenda à Constituição n°29. Por isso, nosso
encaminhamento é pela rejeição da Emenda n° 97, contrariando o
parecer do relator. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 97. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Alberto Bejani - Solicito verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 16 Deputados, votaram "não" 33

Deputados, totalizando 49 votos. Está ratificada a rejeição da Emenda
n° 97. Em votação, a Emenda n° 100. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado José Henrique.

O Deputado José Henrique* - Sr. Presidente, Deputadas,
Deputados, na Comissão de Fiscalização Financeira acompanhamos

rs
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a Emenda n° 100, quando tivemos uma discussão, e me posicionei
contrariamente a ela. Pedimos a rejeição dessa emenda, porque não
estaria amparada na LDO. Gostaria de esclarecer aos Deputados,
porque a LDO, conforme dispõe o art. 155 da Constituição do Estado,
"compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública
Estadual, incluirá as despesas correntes e de capital para o exercício
subseqüente, orientará a elaboração de lei orçamentária anual,
disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá
política de aplicação das agências financeiras oficiais".

A Emenda n° 100, que trata da alocação dos créditos orçamentários
destinados ao pagamento de precatórios, pretende interpretar o
disposto no art. 100 da Constituição Federal e o art. 163 da
Constituição Estadual. O ai. 100 da Constituição Federal é bem clard.
(- Lê:)

"A exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos
devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de
sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos,
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 1° - E obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito
público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos
de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios
judiciários, apresentados até 1° de julho, fazendo-se o pagamento até
o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados
monetariamente".

Na Constituição do Estado, o art. 163 dispõe: (- Lê:)
"A exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos

devidos pela Fazenda Estadual ou Municipal, em virtude de sentença
judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos,
proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 10 E obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito
público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos
constantes de precatórios judiciários, apresentados até lO de julho,
data em que terão atualizados os seus valores, fazendo-se o
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pagamento até o final do exercício seguinte".

Tal interpretação, da forma como foi apresentada, seria matéria de
emenda à Constituição da República, em primeiro lugar, e,
posteriormente, de emenda à nossa Constituição. Lei ordinária
estadual, como a LDO, não é instrumento adequado para decidir
sobre essa questão, pelos seguintes motivos: 1 - E uma lei ordinária
estadual, hierarquicamente inferior à Constituição, e seus dispositivos
a contrariaram ou extrapolaram. E inconstitucional; 2- A LDO é uma
norma de caráter temporário, com vigência em prazo determinado, e
inadequada para definir uma regra a ser observada de forma continua;
3 - O conteúdo da LDO está claramente definido no art. 155 da
Constituição do Estado, e a definição de regras para a alocação de
recursos para pagamento de precatório não está inserida nesse
dispositivo, sendo-lhe, portanto, matéria estranha.

Portanto, Sr. Presidente, quero dirigir-me à Mesa desta Assembléia,
que com muito zelo tem dirigido esta Casa e que, desde o início da
sua gestão, tem implantado mudanças inovadoras. Nós a apoiamos
muito.

Gostaria de chamar a atenção dos nobres pares desta Casa, porque
há uma ansiedade muito grande dos servidores. Sabemos que essa
emenda tinha um endereço certo. Aprovaremos daqui a pouco a URV,
e o senhor e a Mesa já demonstraram, por várias vezes, o interesse
em pagá-la. O pagamento foi iniciado e teve de ser interrompido por
questões judiciais. Portanto, pedimos a rejeição da emenda. A
próxima matéria a ser aprovada será a URV. Se Deus quiser, no mês
que vem, esta Casa pagará a URV, atendendo à vontade e ao direito
de todos os servidores.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 100. As Deputadas e
os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicito verificação
de votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
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O Sr. Presidente - Votaram "sim" 21 Deputados, votaram "não" 23

Deputados, totalizando 44 votos. Está rejeitada a Emenda n° 100,
retificando o resultado da votação anterior. Em votação, a Emenda n°
101. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado;
em turno único, o Projeto de Lei n° 1.640/2004 com as Emendas nos
2,7 a 11, 13, 14, 40, 42, 45, 74, 83,85 a 90,92 a 96, 98 e 99 e com
as subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n os 21, 28, 33, 36,
43, 44, 47, 51 e 84. A Comissão de Redação.

Votação, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n?
57/2003, da Comissão Especial do Tribunal de Contas e outros, que
modifica o art. 124 da Constituição Estadual, que dispõe sobre o
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, e acrescenta
dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A
Comissão Especial opinou pela aprovação da proposta na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou. Emendada em Plenário, voltou a
proposta à Comissão Especial, que opina pela aprovação da Emenda
n° 1 na forma da Subemenda n° 1, de sua autoria, e da Emenda n° 2,
que apresenta.

Questão de Ordem
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, observo que

houve um esvaziamento do Plenário e não há número suficiente para
a votação da matéria constante na pauta. Peço ao Presidente que
encerre, de plano, a reunião.

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

quórum para a votação da matéria constante na pauta e encerra a
reunião, convocando as Deputadas e os Deputádos para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 8, às 9 e às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA EM 8/7/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
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Comparecimento

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - André Quintão -
Arlen Santiago - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Ermano
Batista - Gustavo Valadares - João Bittar - João Leite - Laudelino
Augusto - Luiz Humberto Carneiro - Marília Campos - Olinto Godinho -
Roberto Ramos - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 9h01min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
as Deputadas e os Deputados para 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.	-
ATA DA Sa REUNIAO ORDINARIA DA CPI DO CAFÉ, EM 24/6/2004
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues, Rogério Correia,
Adalclever Lopes e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Domingos Sávio,
Laudelino Augusto e Rêmolo Aloise. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente comunica o recebimento das seguintes
correspondências: - dos Srs. Carlos Meiles, Presidente do Conselho
Deliberativo da Cooperativa Regional dos Cafeicultores de São
Sebastião do Paraíso Ltda. - COOPARAISO -, encaminhando
documentação de interesse desta Comissão; Moizés Lemos,
Presidente da Cooperativa Agropecuária de Carmo do Rio Claro Ltda.
- COOPERCARMO -, informando que o Departamento de Café foi
completamente desativado há mais de seis anos, não existindo,
portanto, nenhuma transação de café nesse período; João Bosco da
Silva Penha, Delegado de Polícia de Guapé, esclarecendo, a pedido
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da Comissão, que nos últimos cinco anos não foi encontrado, na
delegacia desse município, registro de nenhum boletim de ocorrência
relacionado a furto, desvio e desaparecimento de café; da Sra.
Adriene Barbosa de Faria Andrade, Presidente da Associação Mineira
de Municípios, cumprimentando a Comissão pelo seu trabalho; dos
Srs. Régis Antônio Reis Ferreira, Delegado Geral de Polícia de São
Sebastião do Paraíso, encaminhando inquérito policial em que figura
como vítima a COOPARAíSO; Henrique Marinho, Juiz de Direito da
Comarca de Espera Feliz, encaminhando cópia dos inquéritos policiais
relativos às sacas de café depositadas junto à Cooperativa Agrícola
dos Pequenos Produtores Rurais do Vale do Paraíso Ltda. -
COOAVAP -, conforme solicitado pela Comissão; da Sra. Marília
Prado, Procuradora Regional do Banco Central do Brasil,
comunicando a impossibilidade de encaminhamento da cópia do
"Relatório de Auditoria de Fraudes e Ocorrências da CAFECREDI",
uma vez que esses documentos estão protegidos pelo sigilo bancário,
e a Lei Complementar Federal n° 105, de 2001, não contempla, entre
as exceções previstas no art. 4 0 , a possibilidade de quebra de sigilo a
pedido de comissões parlamentares de inquérito das Assembléias
Legislativas Estaduais; da Diretoria da Cooperativa Regional dós
Cafeicultores de Poços de Caldas, encaminhando a posição societária
e financeira das Sras. Maria Amália Junqueira Arantes e Maria Tereza
Junqueira Arantes; e do Deputado Alberto Bejani, Presidente da
Comissão do Trabalho da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, encaminhando relatório e documentações referentes à
situação da GTech do Brasil, o contrato celebrado com a Loteria do
Estado de Minas Gerais e a atual situação financeira daquela
autarquia. O Presidente deixa de receber a documentação
encaminhada pelo Deputado Alberto Bejani por não se tratar de
assunto que se enquadre no objeto de investigação desta CPI. A
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir, na condição de
convidado, o Sr. Sebastião Batista Rodrigues, advogado dos
Produtores Rurais de Espera Feliz, e, na condição de intimados, a
Sra. Vera Lúcia Grillo Ramos, Vereadora e assessora da COOAVAP;
Srs. Wilson Ferreira da Fonseca, Liquidante da COOAVAP; Derly
Rodrigues, contador da COOAVAP; Claudino Nunes de Souza, fiel
depositário da COOAVAP; Fabrício Motta Nacarati, comprador de café
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da COOAVAP; e Hélcio Heuler Hemétrio, ex-gerente do Banco do
Brasil no Município de Espera Feliz. Os Srs. Sebastião Batista
Rodrigues e Hélcio Heuler Hemétrio não puderam comparecer e
justificaram sua ausência. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva apresenta
requerimento no qual solicita seja ouvido nesta reunião o Sr. José
Rogério Lara, Prefeito Municipal de Guapé. Submetido a votação, o
requerimento é aprovado. São ouvidos, cada um por sua vez, os
depoentes acima citados e, em seguida, respondem às perguntas dos
membros da Comissão presentes. Na fase de discussão e votação de
proposições da Comissão, são submetidos a votação, cada um por
sua vez, e aprovados requerimentos dos Deputados Rogério Correia,
em que pleiteia: seja convidado o Sr. Carlos MelIes e outros para
prestar esclarecimentos sobre verbas do Programa de Revitalização
de Cooperativas Agropecuárias - RECOOP - recebidas pela
COOPARAÍSO; sejam intimados os srs. Pedro Edison de Castro,
Carlos Wagner de Lima, Edilson Antônio de Oliveira, Eugênio Rita,
Ademir Fagundes, Nézio José Miranda e Geraldo Magela Teixeira
para prestarem esclarecimentos à Comissão na reunião a ser
realizada no Município de Guapé, no dia 10 de julho; seja
encaminhado pedido ao Juiz de Direito da Comarca de Poços de
Caldas da cópia do "Relatório de Auditoria de Fraudes e Ocorrências
da CAFECREDI", realizado pelo Banco Central do Brasil; seja
solicitado ao Sr. Edigar Alves dos Santos, Promotor de Justiça,
encaminhamento de prisão preventiva do Sr. Luiz Gonzaga do Carmo
Brinati, ex-Presidente da COOAVAP, que se negou a colaborar com
as investigações da CPI; seja solicitado à Justiça Federal em Belo
Horizonte cópia dos autos do inquérito policial n° 144/2003, visando
apurar todos os fatos envolvendo a Cooperativa dos Cafeicultores de
Guapé; seja convidado o Superintendente do Agronegócio do Banco
do Brasil em Minas Gerais, responsável pelo RECOOP, para que
forneça esclarecimentos acerca desse programa, e seja solicitado o
envio de todos os contratos celebrados entre o Banco do Brasil e a
COOPARAISO referente ao RECOOP; seja solicitado ao Juiz de
Direito da Comarca de Espera Feliz a quebra dos sigilos bancário e
fiscal do Sr. Fabrício Mona Nacarati, ex-comprador de café da
COOAVAP; Sargento Rodrigues, em que solicita sejam intimados para
prestar esclarecimentos na reunião do dia 1° de julho, a ser realizada
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no Município Guapé, os Srs. Autedes Moscardini Damasceno e
Luílio Antônio Bernardes; e Adalciever Lopes, em que solicita seja
feita inspeção físico-contábil em São Sebastião do Paraíso. O
Presidente esclarece que o conteúdo desta reunião consta, na íntegra,
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, a ser
realizada no dia 1° de julho, na cidade de Guapé, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1° de julho de 2004.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério

Correia - Adalclever Lopes - Fábio Avelar - Dalmo Ribeiro Silva.
ATADA 12B REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 6/7/2004

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Leonardo Quintão e Alberto
Bejani (substituindo este ao Deputado Fábio Avelar, por indicação da
Liderança do BPCP) e a Deputada Jô Moraes, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2° turno, do
Projeto de Lei Complementar n° 49/2003 na forma do vencido em 1°
turno, com as Emendas n

o
s 1 a 3 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro

Silva); e do Projeto de Lei n° 1.51 7/2003 na forma do vencido em 10
turno, com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada);
e pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.344/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n os 7 a 13, e pela
rejeição da Emenda n° 14 (relator: Deputado Leonardo Quintão). Os
Projetos de Lei n os 1.334/2003, 1.353/2004, 1.690/2003, 1.744/2004 e
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1.343/2003 e os Requerimentos n os 3.079 e 3.084/2004 são
retirados da pauta por determinação do Presidente por terem sido
apreciados na reunião anterior, e os Projetos de Lei n°5 1.350, 1.481 e
1.686/2004 são retirados da .pauta por não cumprirem os
pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para as próximas reuniões extraordinárias, dia
7/7/2004, às 9h30min e às 14h15min, com a finalidade de apreciar os
Projetos de Lei n os 1.343 e 1.344/2003, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar - Leonardo Quintão -

Paulo Piau.
ATA DA 13 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 7/7/2004

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Paulo Piau, Fábio Avelar e Leonardo Quintão,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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. Em seguida, o Presidente suspende a reunião até
que se conclua a votação dos Projetos de Lei n o

s 1.343 e 1.344/2003
no Plenário. As 131h30min a reunião é encerrada em virtude de
decurso do prazo regimental.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Sargento Rodrigues - Leonardo

Quintão.
ATA DA 13 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 7/7/2004

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Leonardo Quintão, Sargento
Rodrigues, Alberto Bejani (substituindo este ao Deputado Fábio

rs
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Avelar, por indicação da Liderança do BPSP) e Rogério Correia
(substituindo a Deputada Jô Moraes, por indicação da Liderança do
PT-PCdoB), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Em seguida, o
Presidente suspende a reunião para que se promova entendimentos
entre os membros para a votação da matéria constante na pauta. As
18 horas são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados
Domingos Sávio, Fábio Avelar, Leonardo Quintão, Sargento
Rodrigues (substituindo este ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por
indicação da liderança do BPSP), Deputado Alberto Bejani
(substituindo o Deputado Paulo Piau, por indicação da Liderança do
BPSP) e do Deputado Rogério Correia (substituindo a Deputada Jô
Moraes, por indicação da liderança do Bloco PT-PCd013), membros da
Comissão. Está presente, também, o Deputado Adaiclever Lopes. Na
oportunidade, o Presidente prorroga, de oficio, os trabalhos desta
Comissão até às 19 horas. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 20 turno, dos
Projetos de Lei nos 1.34312003 na forma do vencido em 1° turno, com
as Emendas n°5 1 a 5 (relator: Deputado Domingos Sávio) e
1.34412003 na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n os 1 a
5, apresentadas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, dia 8/7/2004, às 9:30
horas, com a finalidade de se apreciar o Projeto de Lei n° 1.127/2003,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Sebastião Helvécio - Ermano Batista -

Alberto Bejani.	-	 -
ATA DA 14 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE REDAÇAO
NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA,

rsl
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EM 7/7/2004

As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria Olivia e os Deputados Laudelino Augusto, Dimas Fabiano e
Djalma Diniz, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria Olivia, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Djalma Diniz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar pareceres sobre proposições em fase de redação final e
comunica o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 292/2003
(Deputado Djalma Diniz) e 501/2003 (Deputado Dimas Fabiano).
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 de Redação Final dos Projetos de Lei n os 292/2003
(relator: Deputado Djalma Diniz) e 501/2003 (relator: Deputado Dimas
Fabiano). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Djalma Diniz - Laudelino Augusto.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou em 8/7/2004, a seguinte comunicação:
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Geraldo Queiroz Alves (Jú), ocorrido em 29/6/2004, em Unaí.
(- Ciente. Oficie-se.)

WiL
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 2004

ATAS

ATA DA 1 o REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa

LEGISLATURA, EM 24/6/2004
As 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte e Neider Moreira, membros da supracitada Comissãol
Está presente, também, o Deputado George Hilton. O Presidente,
Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião, com base nos
termos do art. 125, § 3 0, do Regimento Interno e dá ata por aprovada,
sendo esta subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir o tema
"Criação de um Banco de Células de Sangue de Cordão Umbilical em
Minas Gerais" e comunica o recebimento de ofício do Diretor-Geral do
Instituto Nacional do Câncer - INCA -, justificando a sua ausência pôr
compromissos institucionais já assumidos para a data. A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir os seguintes convidados: Sra.
Ana Bárbara de Freitas Carneiro Proietti, Diretora do Hemominas,
representando o Secretário da Saúde; Prof. Wellington Morais de
Azevedo, Coordenador de Transplantes de Medula óssea da
Faculdade de Medicina da UFMG; Sra. Nelma Cristina Diogo
Clementino, Chefe do Serviço de Hematologia do Hospital das
Clínicas; Srs. Carlos Henrique Mascarenhas, Coordenador da
Medicina Fetal do Hospital Mater Dei; Alair Benedito de Almeida,
Diretor-Geral do Hospital das Clínicas de Uberlândia; e Antônio Carlos
Vieira Cabral, Professor Titular de Obstetrícia da Faculdade de
Medicina da UFMG, os quais são convidados a tomar assento à mesa.
A Presidência concede a palavra ao Deputado George Hilton, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. A Presidência registra a presença dos seguintes convidados:
Srs. Marcos Roberto Taveira, médico do Centro de Medicina Fetal do
Hospital das Clínicas da UFMG; José Maurício Rosaes, Diretor da
Maternidade Odete Valadares e representante da FHEMIG; Sra. Maria
Inês Fernandes Silva Almeida, médica e assessora do Hospital das
Clínicas de Uberlândia; Sr. José dos Santos Quintão, médico
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hematologista do Hospital das Clínicas da UFMG; Sra. Graziela de
Ávila Freitas Moreira, da Maternidade Otaviano Neves; e Sra. Júnia
Guimarães Mourão Cioffi, Diretora Técnico-Científica da
HEMOMINAS. Logo após, passa a palavra aos convidados, pela
ordem acima mencionada, 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, 7 de julho de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Neider Moreira - Carlos Pimenta.

ATA DA & REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ, EM 1017/2004
Às 9h45min, comparecem no Ipê Campestre Clube, no Município de

Guapé, os Deputados Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues,
Rogério Correia, Adalclever Lopes, Fábio Avelar e Dalmo Ribeiro
Silva, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Laudelino Augusto. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente convida a compor a mesa dos trabalhos os
Srs. André Estêvão Ubaldino Pereira, Procurador de Justiça; José
Rogério Lara, Prefeito de Guapé; Victor Corrêa de Oliveira, Promotor
de Justiça da Comarca de Guapé; João Bosco da Silva Penha,
Delegado da Polícia Civil da Comarca de Guapé; e Paulo César Pinto,
Agente Fiscal de Tributos Estaduais, que representa a Secretaria da
Fazenda. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os
convidados: Sra. Maraíza Francisca Escolásticas Maciel Costa, Juíza
de Direito da Comarca de Guapé; Srs. Sebastião Novato Martins, Juiz
de Direito da Comarca de Morada Nova de Minas; Victor Corrêa de
Oliveira, Promotor de Justiça da Comarca de Guapé; e João Bôsco da
Silva Ponha, Delegado de Polícia Civil da Comarca de Guapé; e os
intimados: Srs. Nélson Lara, ex-Diretor-Presidente da COOCAFEG;
Sérgio Ricardo Salvados dos Santos, ex-empregado da
COOPARAISO; Douglas Soares Aguiar, ex-empregado da
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COOCAFEG; José Luiz Laudares, ex-Diretor-Presidente da
COOCAFEG; Messias Benjamin, ex-membro da Diretoria da
COOCAFEG; Marcelo Ávila, ex-Diretor Administrativo e Financeiro da
COOCAFEG; Severiano Antônio Lara, membro da comissão
provisória que fez o levantamento do armazém; Luílio Antônio
Bernardes, ex-fiel do armazém da COOCAFEG; Altedes Moscardini
Damasceno, produtor de café; Edilson Antônio Oliveira, ex-
Coordenador da Contabilidade da COOCAFEG; Geraldo Magela
Parula Teixeira, empresário; Pedro Edison de Castro, que fez parte da
comissão que apurou possíveis fraudes na COOCAFEG; Carlos
Wagner de Lima, ex-funcionário da COOCAFEG; Eugênio Rita,
responsável pela armazenagem de café na COOCAFEG; Ademir
Fagundes, Gerente-Geral da Agência do Banco do Brasil de Boa
Esperança; e Nésio José Miranda, caminhoneiro que prestava
serviços à COOCAFEG. O Presidente comunica que a Sra. Maraízà
Francisca Escolásticas Maciel Costa e o Sr. Ademir Fagundes não
puderam comparecer e justificaram a sua ausência; e que os Srs.
Sebastião Novato Martins e Sérgio Ricardo Salvador dos Santos não
compareceram. Inicialmente são ouvidos os Srs. Victor Corrêa de
Oliveira e João Bosco da Silva Penha. Em seguida, os Srs. Nélson
Alves Lara, José Luiz Laudares e Douglas Soares Aguiar, cada um
por sua vez, são ouvidos e questionados pelos membros presentes.
Passadas as quatro horas de duração da reunião, o Presidente
prorroga, de ofício, os trabalhos por mais duas horas. Devido a
contradições percebidas nos depoimentos dos Srs. José Luiz
Laudares e Douglas Soares Aguiar, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva
apresenta requerimento no qual solicita seja feita acareação entre os
dois depoentes. O Presidente esclarece que o conteúdo desta reunião
consta, na íntegra, nas notas taquigráficas. Encerrado o prazo de
duração da reunião e não sendo cumprida a sua finalidade, a
Presidência determina a lavratura da ata e convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária, a ser aberta imediatamente,
às 1 5h45min deste dia.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2004.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério

Correia - Adalclever Lopes - Fábio Avelar: Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 38 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE



964
REDAÇÃO NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 S

LEGISLATURA, EM 8/7/2004
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Oliva e os Deputados Laudelino Augusto e Djalma Diniz,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Djalma Diniz,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
pareceres sobre proposições em fase de redação final e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projeto de Resolução n° 1 .774/2004,
Projetos de Lei Complementar nos 49/2003 e 55/2004, Projetos de Lei
n

o
s 341, 679, 929 e 1.101/2003 (Deputado Laudelino Augusto);

Projetos de Lei nos 1.353, 1.354, 1.470, 1.690, 1.744 e 1.753/2004
(Deputado Djalma Diniz). Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final do Projeto de
Resolução n° 1.774/2004, dos Projetos de Lei Complementar nos
49/2003 e 55/2004 e dos Projetos de Lei nos 341, 679, 929 e
1.101/2003 (relator: Deputado Laudelino Augusto); e dos Projetos de
Lei n

o
s 1.353, 1.354, 1.690, 1.744 e 1.753/2004 (relator: Deputado

Djalma Diniz). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação
do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n° 1.470/2004 (relator: Deputado
Djalma Diniz). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Já Moraes - Doutor Ronaldo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
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COMPLEMENTAR N° 5512004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei Complementar n° 55/2004, de autoria do

Governador do Estado, que dá nova redação ao § 1° do art. 28 da Lei
Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, foi aprovado no 20
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 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.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 26 da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de

2002, fica acrescido dos seguintes § 50, 6 0 , 70 e 80:
"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 da República n° 41,
de 19 de dezembro de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a
limitação estabelecida no § 2 0 do art. 40 da Constituição da República.

§ 6 0 - A opção de que trata o § 5 0 não se aplica ao servidor que já
incorporou ou irá incorporar, ainda que de forma proporcional, parcela
remuneratória decorrente do exercício de cargo de provimento em
comissão ou de função gratificada, nos termos da lei, o qual
contribuirá com base nessas parcelas.

§ 7 0 - Caso não seja automaticamente descontada da remuneração
do servidor a que se refere o § 6 0 a contribuição previdenciária com
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base nas parcelas mencionadas naquele parágrafo, o servidor
informará o fato à respectiva unidade de pessoal.

§ 80 - Só fará jus a incorporar aos proventos da aposentadoria
parcela remuneratória decorrente do exercício de cargo de provimento
em comissão ou de função de confiança, ainda que já a tenha
incorporado quando em 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 complementar.".

Art. 2° - O § 1° do art. 28 da Lei Complementar n° 64, 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,
referente aos segurados de que tratam os incisos 1, II e III do art. 30
desta lei complementar que tenham ingressado no serviço público
estadual até 31 de dezembro de 2001;

II - ao dobro da alíquota de contribuição prevista no 'caput' deste
artigo, referente aos segurados de que tratam os incisos 1, II, III e IV
do ar[. 3 0 desta lei complementar que tenham ingressado no serviço
público estadual após 31 de dezembro de 2001, observado o disposto
no art. 37 desta lei complementar;

III - ao dobro da alíquota de contribuição prevista no 'caput' deste
artigo, referente ao segurado de que trata o inciso V do ad. 3 0 desta
lei complementar.".

Art. 30 - Fica revogado o § 20 do art. 30 da Lei Complementar ri 0 64,
de 2002.

Art. 40 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 5 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°318/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 31812003, de autoria do Deputado Leonardo
Quintão, que altera o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27 de julho de 1998,
que dispõe sobre a declaração de utilidade pública e dá outras
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providências, foi aprovado no 20 turno, com as Emendas n os 1 e 2
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 § 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°318/2003
Altera o art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 27 de julho de 1998, que dispõe

sobre a declaração de utilidade pública e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°— O art. 1° da Lei n° 12.972, de 27 de julho de 1998, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Ad. 1° As associações e fundações constituídas no Estado com o

fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade podem ser
declaradas de utilidade pública, desde que comprovem:

- que adquiriram personalidade jurídica;
II - que estão em funcionamento há mais de um ano;
III - que os cargos de sua direção não são remunerados;
IV - que seus diretores são pessoas idôneas;
V - que possuem certificado de inscrição expedido pelo Conselho

Municipal de Assistência Social.
§ 1 0 - O atestado do cumprimento das exigências previstas nos

incisos II, III e IV do "caput" deste artigo poderá ser firmado pêlo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, por Juiz de
Direito, Promotor de Justiça ou Juiz de Paz, pelo Prefeito Municipal,
pelo Presidente da Câmara Municipal, por Delegado de Polícia ou por
Defensor Público do Município ou da comarca em que a entidade for
sediada ou por seus substitutos legais.

§ 20 - Para as instituições com sede em Município onde não exista
Conselho Municipal de Assistência Social, o certificado a que se refere
o inciso V do "caput" deste artigo será expedido pelo Conselho
Estadual de Assistência Social.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
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Maria Olívia, Presidente - Jô Moraes, relatora - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 330/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 330/2003, de autoria do Deputado Miguel Martini,
que instituí a Campanha de Incentivo à Prevenção e ao Tratamento da
Infertilidade, foi aprovado no 20 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° 330/2003
Institui a Campanha de Incentivo à Prevenção e ao Tratamento da

Infertilidade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Campanha de Incentivo à Prevenção e ao

Tratamento da Infertilidade, com o objetivo de divulgar os fatores que
contribuem para a infertilidade e orientar a população quanto a seu
tratamento e prevenção.

Art. 20 - Os hospitais e centros de saúde da rede pública estadual
manterão afixadas em suas dependências, em local de fácil acesso e
visibilidade, informações relativas à campanha instituída por esta lei.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 4°— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5°— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Jâ Moraes, relatora - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 341/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 341/2003, de autoria do Deputado Alberto
Bejani, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Maripá
de Minas o imóvel que especifica, 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 § 10 do art. 268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte

redação final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 341/2003

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Maripá de Minas
o imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Maripá de Minas o imóvel rural com área de 10.200m 2 (dez mil e
duzentos metros quadrados), com benfeitoria constituída do prédio da
desativada Escola Estadual de Contendas, situado na localidade
denominada Contendas, naquele Município, havido por doação,
conforme a escritura pública transcrita sob o n° 3.899, a fls.09 do livro
3-H, no Cartório 1° Ofício de Notas da Comarca de Guarará.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se a assentamentos, a cargo do Município de Maripá de Minas.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no art. 1 0 desta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria OlFvia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 679/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n o 679/2003, de autoria do Deputado Leonardo
Moreira, que toma obrigatória a colocação de lacres nos tanques e
equipamentos para distribuição de combustíveis e dá outras
providências, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.	

:1

PROJETO DE LEI N° 679/2003
Torna obrigatória a instalação de lacre eletrônico nos tanques de

armazenamento de combustível e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O tanque de armazenamento de combustível destinado ao

comércio varejista conterá dispositivo eletrônico de lacre que garanta:
- controle eletrônico de abertura e fechamento do tanque;

II - registro eletrônico do volume de combustível que entra no
tanque;

III - registro eletrônico da origem do combustível.
§ l - Cabe ao proprietário do tanque de combustível a

responsabilidade pela instalação do lacre previsto no "caput" deste
artigo.

§ 20 - Caso o proprietário do tanque de combustível seja o
distribuidor ao qual está vinculado formalmente o revendedor, aquele
providenciará a instalação do lacre de que trata o "caput", sem ônus
para o revendedor.

§ 3° - 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 da distribuidora a
programação de abertura e fechamento dos tanques de
armazenamento dos combustíveis por ela fornecidos.

§ 1° - Os postos revendedores poderão solicitar a programação de
abertura dos tanques para manutenção ou para outra finalidade
justificada, com a devida fiscalização, por parte da distribuidora, do
volume e da qualidade do combustível armazenado no momento da
abertura e do fechamento.

§ 2° - No caso de substituição da distribuidora contratada pelo posto
revendedor, fica assegurada a retirada imediata do lacre eletrônico,
nos termos das disposições do contrato de fornecimento e da
legislação aplicável.

MI. 30 - O lacre de que trata esta lei atenderá às prescrições:
- da Agência Nacional do Petróleo - ANP -;

II - do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial - INMETRO -;

III - da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código
de Defesa do Consumidor.

MI. 4° - Representantes da ANP, do órgão de defesa do



971
consumidor ou do órgão de fiscalização tributária responsáveis
pela fiscalização do produto terão acesso ao sistema de lacre
eletrônico a qualquer tempo.

Art. 5 0 - Fica assegurado à empresa distribuidora do combustível o
acesso permanente aos postos de venda, para fiscalização ou
manutenção periódica dos lacres.

Art. 60 - Será afixada nos postos de abastecimento, em local visível,
placa informativa da existência de lacre eletrônico de segurança nos
tanques de armazenamento do estabelecimento.

Art. 7 0 - Para fins de controle fiscal, a Secretaria de Estado de
Fazenda instalará os seguintes dispositivos de segurança, de forma a
garantir a inviolabilidade dos dados de registro de saída de
combustível:

- nos postos, dispositivo de medição da quantidade de combustívél
vendido nas bombas;

II - nas distribuidoras e usinas de álcool, dispositivo de medição de
vazão dos tanques de fornecimento de combustível.

Art. 8° - Os lacres eletrônicos serão instalados de forma a garantir a
colocação de lacre manual pelo órgão de fiscalização do combustível
e pelo órgão de fiscalização tributária.

Art. 9° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita os
responsáveis pela infração às sanções previstas nos arts. 56 a 59 da
Lei Federal n°8.078, de 1990, e em legislação complementar.

Art. 10 - A violação de dispositivo de segurança previsto nesta lei ou
a adulteração do combustível ou do registro de saída do produto
acarretará a 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 apreendido pela
fiscalização poderá ser doado para a Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais.

Art. 12 - O prazo para a instalação dos dispositivos de segurança e
controle de combustíveis previstos nesta lei é de cento e vinte dias,
contados da data de sua regulamentação.

Ad. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria OUvia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 929/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 929/2003, de autoria do Deputado Elmiro
Nascimento, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Presidente Olegário 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° 92912003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Presidente

Olegário 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

Presidente Olegário o imóvel constituído de terreno urbano edificado,
com área de 10.000m 2 (dez mil metros quadrados), situado naquele
Município, registrado sob o n° 01-9241, a fls 273 do livro 2-AH, no
Cartório do 1° Ofício da Comarca de Presidente Olegário.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento da Escola Municipal Professora Carmem
Celina Nogueira de Castilho.

Art. 2 0 - 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. 3°— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.101/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.101/2003, de autoria do Deputado Antônio
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Carlos Andrada, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter a
Ana Ferreira Rodrigues, viúva de Hormindo Rodrigues Pereira, 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 o 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° 1.101/2003
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter a Ana Ferreira

Rodrigues, viúva de Hormindo Rodrigues Pereira, 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

patrimônio de Ana Ferreira Rodrigues, viúva de Hormindo Rodrigues
Pereira, imóvel constituído de terreno rural edificado com área de
10.000m2 (dez mil metros quadrados), situado na propriedade agrícola
denominada Barra do Divisório, no Município de Muriaé, registrado
sob o n° 11.049, a fls. 251 do livro 3-T, no Cartório do 2° Ofício de
Registro de Imóveis da Comarca de Muriaé.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.127/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.12712003, de autoria da Deputada Marília

Campos, que estabelece critérios para a oferta e a aceitação de
presentes por autoridades públicas e agentes políticos e dá outras
providências, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1
ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.127/2003
Estabelece critérios para a oferta e a aceitação de presentes por

autoridades públicas e agentes políticos e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A oferta e a aceitação de presentes por agentes políticos e

autoridades públicas ordenadoras de despesas, no âmbito dos três
Poderes do Estado, serão admitidas exclusivamente por ocasião de
atividades oficiais, eventos protocolares, solenidades especiais e
missões diplomáticas.

§ 1° - E vedada a aceitação de presente ofertado por pessoa,
empresa ou entidade que:

- esteja sujeita à jurisdição regulatória, normativa ou fiscalizatória
do órgão ou entidade a que pertence a autoridade;

II - tenha interesse pessoal, profissional ou empresarial em decisão
individual ou de caráter coletivo que possa ser tomada pela
autoridade, em razão do cargo;

III - mantenha relação comercial com o órgão ou a entidade a que
pertence a autoridade;

IV - represente interesse de terceiros, como procurador ou preposto.
§ 2° - E permitida a aceitação de presentes:

- em razão de laços de parentesco ou amizade, desde que o seu
custo seja arcado pelo próprio ofertante, e não por pessoa, empresa
ou entidade que se enquadre em qualquer das hipóteses previstas no
parágrafo anterior;

II - quando ofertados por autoridades estrangeiras ou brasileiras, nos
casos protocolares em que houver reciprocidade, ou em razão do
exercício de funções diplomáticas, no valor estimado máximo de
duzentas e oito vírgula dezesseis Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais.

§ 30 - Quando se tratar de obra de valor artístico, não se aplica o
limite de valor estabelecido no inciso II do § 20 deste artigo.

Art. 20 - A autoridade que receber presentes com valor superior a
duzentas e oito vírgula dezesseis Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais deverá adotar uma das seguintes providências, em
razão da natureza do bem:

- tratando-se de bem de valor histórico, cultural ou artístico,
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encaminhá-lo ao acervo do Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG -, para que este lhe
dê o destino legal adequado;

II - nos demais casos, promover a sua doação ao Serviço Voluntário
de Assistência Social - SERVAS -, ao Fundo da Infância e
Adolescência ou ao Fundo Estadual de Assistência Social, na forma
disposta pelo respectivo Conselho de Ética Pública.

Art. 30 - Não caracteriza presente, para os fins desta lei:
- prêmio, em dinheiro ou bens, concedido à autoridade por entidade

acadêmica, científica ou cultural, em reconhecimento a sua
contribuição de caráter intelectual;

II - prêmio concedido em razão de concurso de acesso público a
trabalho de natureza acadêmica, científica, tecnológica, cultural ou de
melhoria da gestão pública;

III - bolsa de estudos vinculada ao aperfeiçoamento profissional ou
técnico da autoridade, desde que o patrocinador não tenha interesse
em decisão que possa ser tomada pela autoridade, em razão do cargo
que ocupa.

Art. 40 - E permitida a aceitação de brindes que cumulativamente:
- não tenham valor comercial;

II - sejam distribuídos por entidade de qualquer natureza a título de
cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos
ou datas comemorativas, desde que não ultrapassem o valor unitário
de duzentas e oito vírgula dezesseis Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais;

III - não sejam distribuídos por período inferior a doze meses;
IV - selam de caráter geral e, portanto, não se destinem a agraciar

exclusivamente determinada autoridade.
Parágrafo único - Caso o valor do brinde ultrapasse duzentas e oito

vírgula dezesseis Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais ou não
se enquadre nas hipóteses previstas nos incisos 1 a IV deste artigo,
será este tratado como presente, sujeitando-se ao disposto no art. 20
desta lei.

Art. 50 - A oferta de presentes e brindes só será permitida se houver
dotação orçamentária consignada especificamente para esse fim, em
programa apropriado, vinculado à unidade orçamentária ou órgão que
o ofertante representa, sujeitando-se aos valores estabelecidos nesta
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lei.

Art. 60 - A incorporação de presentes ao patrimônio histórico, cultural
ou artístico, assim como a sua doação a fundo público, constará de
registro específico, para fins de controle.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Jô Moraes, relatora - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.270/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.270/2003, de autoria do Deputado Célio

Moreira, que dá nova redação ao inciso 1 do art. 2 0 da Lei n° 14.088,
de 6 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a prestação de
aconselhamento genético e assistência médica integral aos
portadores de traço e anemia falciformes e dá outras providências, foi
aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 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° 1.270/2003
Dá nova redação ao inciso 1 do art. 20 da Lei n° 14.088, de 6 de

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 0 inciso 1 do art. 20 da Lei n° 14.088, de 6 de dezembro de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.2°—( ... )
- o exame diagnóstico de hemoglobinopatias, prioritariamente para

as crianças recém-nascidas, nas unidades da rede hospitalar e
ambulatorial pública estadual e nas unidades privadas conveniadas
com o Estado, como parte do procedimento técnico de atendimento e
assistência;".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3°— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, Ode julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Jô Moraes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.350/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.350/2004, de autoria do Governador do

Estado, que cria a Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências, foi aprovado no 2 0 turno, com a Subemenda n°1
à Emenda n°1 e com as Emendas nos  a 6 e ao vencido no 10 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 0 do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.350/2004
Cria a Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.
CAPITULO 1

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1 0 - Fica criada a Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais,

órgão autônomo, vinculado diretamente ao Governador do Estado,
auxiliar do Poder Executivo na fiscalização e no aperfeiçoamento de
serviços e atividades públicos, nos termos desta lei.

§ 1 0 - Para os fins desta lei, as expressões "Ouvidoria-Geral do
Estado de Minas Gerais", "Ouvidoria-Geral do Estado", "Ouvidoria-
Geral" e a sigla "OGE" se eqüivalem, bem como as expressões
"Ouvidor-Geral do Estado" e "Ouvidor-Geral".

§ 20 - A Ouvidoria-Geral do Estado tem sua organização definida
nesta lei e em atos complementares nela previstos.

Art. 20 - A Ouvidoria-Geral do Estado possui autonomia
administrativa, orçamentária e financeira, bem como autonomia nas
suas decisões técnicas.

§ 1 0 - A OGE ficam asseguradas, nos termos desta lei, as
prerrogativas necessárias ao exercício adequado de sua competência.

§ 20 - Os dirigentes da OGE terão mandato fixo e estabilidade
§ 30 - 0 Ouvidor-Geral do Estado atuará com independência, não
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tendo subordinação hierárquica a nenhum dos Poderes do Estado
ou seus membros, sendo as suas decisões terminativas em última
instância administrativa.

Art. 30 - A atividade da Ouvidoria-Geral do Estado atenderá aos
princípios da legalidade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
impessoalidade, igualdade, devido processo legal, motivação,
publicidade, moralidade, eficiência e demais princípios da
Administração Pública.

CAPITULO II
DA COMPETÊNCIA

Art. 40 - A Ouvidoria-Geral do Estado tem por finalidade examinar
manifestações referentes a procedimentos e ações de agente, órgão e
entidade da Administração Pública direta e indireta do Poder
Executivo Estadual, bem como de concessionário e permissionário de
serviço público estadual, competindo-lhe:

- propor a adoção de medidas para a prevenção e a correção de
falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do
serviço público;

II - produzir estatísticas indicativas do nível de satisfação dos
usuários dos serviços públicos prestados no âmbito da Administração
Pública direta e indireta do Poder Executivo estadual, bem como dos
concessionários e permissionários de serviços públicos estaduais, a
partir de manifestações recebidas;

III - contribuir para a disseminação das formas de participação
popular no acompanhamento e na fiscalização da prestação dos
serviços públicos;

IV - produzir, semestralmente e quando oportuno, apreciações
críticas sobre a atuação de agentes, órgãos e entidades da
Administração Pública direta do Poder Executivo estadual,
encaminhando-as ao Governador do Estado, à Assembléia Legislativa
e aos respectivos dirigentes máximos e, nos casos de entidades da
Administração Pública indireta, aos respectivos Secretários de Estado
supervisores, divulgando-as em página própria na intemet;

V - receber, encaminhar e acompanhar até a solução final
denúncias, reclamações e sugestões que tenham por objeto:

a) a correção de erro, omissão ou abuso de agente público estadual;
b) a instauração de procedimentos disciplinares para a apuração de
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ilícito administrativo;

c) a prevenção e a correção de ato ou procedimento incompatível
com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência da Administração Pública estadual;

d) o resguardo dos direitos dos usuários de serviços públicos
estaduais;

VI - contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços públicos em
geral;

VII - requisitar a órgão ou entidade da Administração Pública
estadual as informações e os documentos necessários às atividades
da Ouvidoria-Geral do Estado;

VIII - propor medidas legislativas ou administrativas e sugerir ações
necessárias para evitar a repetição das irregularidades constatadas;

IX - promover pesquisas, palestras ou seminários sobre temas
relacionados com as atividades, providenciando a divulgação dos
resultados;

X - garantir a universalidade de atendimento ao cidadão, viabilizando
o acesso aos serviços prestados pela Ouvidoria-Geral nas diversas
regiões do Estado;

XI - elaborar e expedir normas para disciplinar suas atividades.
Parágrafo único - A Ouvidoria-Geral manterá sigilo sobre a

identidade do denunciante ou reclamante, quando solicitado, e lhe
assegurará proteção, se for o caso.

CAPITULO III
DA ESTRUTURA ORGÂNICA

Art. 50 - A Ouvidoria-Geral do Estado tem a seguinte estrutura
orgânica:

- Gabinete;
II - Assessoria de Comunicação Social;
III - Assessoria Jurídica;
IV - Ouvidoria de Polícia;
V - Ouvidoria do Sistema Penitenciário;
VI - Ouvidoria Educacional;
VII - Ouvidoria de Saúde;
VIII - Ouvidoria Ambiental;
IX - Ouvidoria de Fazenda, Patrimônio e Licitações Públicas;
X - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
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Xl - Superintendência de Apoio Técnico.
§ 1° - As competências e a descrição das unidades previstas neste

artigo, assim como a denominação, a descrição e as competências
das unidades de estrutura complementar, serão estabelecidas em
decreto.

§ 2° - A OGE poderá instalar núcleos desconcentrados em
Municípios.

CAPITULO IV
DAS APURAÇÕES E DOS PROCESSOS

Art. 6° - No desempenho de suas competências, cabe à Ouvidoria-
Geral do Estado:

- manter banco de dados atualizado de toda a documentação
relativa às denúncias, reclamações e sugestões recebidas;

II - manter intercâmbio e celebrar convênio com entidade pública ou
privada, nacional ou estrangeira, que exerça atividades similares;

III - elaborar relatório trimestral de suas atividades, prestando contas
públicas, e divulgá-lo em página própria na internet;

IV - prestar informações à Assembléia Legislativa sobre assunto
inerente às suas atribuições.

Art. 70 - As autoridades dos órgãos e entidades da administração
pública estadual fornecerão ao Ouvidor-Geral, ao Ouvidor-Geral
Adjunto ou aos Ouvidores, quando solicitados, dados, informações,
certidões ou documentos relativos a suas atividades, sob pena de
responsabilidade.

§ 1° - A solicitação, feita por escrito pelas autoridades previstas no
"caput", será atendida no prazo de dez dias contados do seu
recebimento.

§ 20 - Na impossibilidade de se observar o prazo fixado no § 1 1, a
autoridade responsável pelo órgão ou entidade comunicará o fato por
escrito ao solicitante até setenta e duas horas antes do vencimento do
prazo, e o Ouvidor-Geral poderá prorrogá-lo por, no máximo, trinta
dias.

§ 30 - As autoridades da OGE deverão manter sigilo sobre as
informações que tenham caráter reservado.

§ 40 - A OGE poderá aplicar multa de até quinhentas Unidades
Fiscais do Estado de Minas Gerais - UFEMG - ao dirigente de órgão
ou entidade que não atender ao disposto neste artigo.
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Art. 80 - As sugestões, reclamações ou denúncias serão dirigidas

diretamente à Ouvidoria-Geral ou às Ouvidorias especializadas,
devendo ser formuladas por escrito e instruídas com documentos e
informações que possibilitem a formação de juízo prévio sobre sua
procedência e plausibilidade.

§ 10 - O Ouvidor-Geral determinará o arquivamento das sugestões,
reclamações ou denúncias que considerar irrelevantes ou não
estiveram devidamente instruídas.

§ 20 - O Ouvidor-Geral encaminhará à Auditoria-Geral, à Advocacia-
Geral, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público Estadual os
casos que configurarem indício de prática de ilícito civil, administrativo
ou penal, inclusive as representações ou denúncias que se afigurarem
manifestamente caluniosas, para que esses órgãos adotem as
medidas cabíveis, de acordo com as atribuições e competências
legais respectivas.

CAPITULO V
DO PESSOAL

Seção 1
Da Nomeação

Art. 90 - O Ouvidor-Geral e o Ouvidor-Geral Adjunto serão escolhidos
dentre cidadãos com mais de trinta e cinco anos, de reputação ilibada
e com formação universitária, indicados pelo Governador do Estado e
por ele nomeados, se aprovados pela Assembléia Legislativa, para
mandato de dois anos, admitida uma recondução por igual período.

§ 1° - O Ouvidor de Polícia e o Ouvidor do Sistema Penitenciário
serão escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco anos, de
reputação ilibada e com formação universitária, indicados pelo
Ouvidor-Geral a partir de lista tríplice elaborada pelo Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - CONEDH, na forma de
regulamento, e nomeados pelo Governador do Estado, se aprovados
pela Assembléia Legislativa, para mandato de dois anos, admitida
uma recondução por igual período.

§ 20 - Os Ouvidores Educacional, de Saúde e Ambiental serão
escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco anos, de
reputação ilibada, com formação universitária e notório conhecimento
na área temática específica, a partir de lista tríplice elaborada por
Conselho Estadual relacionado à sua área de atuação, na forma de
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regulamento.

§ 3° - O Ouvidor de Fazenda, Patrimônio e Licitações Públicas será
escolhido dentre cidadãos com mais de trinta e cinco anos, de
reputação ilibada, com formação universitária e notório conhecimento
na área temática específica.

§ 40 - Os cargos mencionados nos § 20 e 3° são de livre nomeação
e exoneração pelo Governador do Estado, por indicação ou solicitação
conjunta do Ouvidor-Geral e do Ouvidor Geral-Adjunto.

Art. 10 - São atividades incompatíveis com o exercício do cargo de
Ouvidor-Geral, de Ouvidor-Geral Adjunto e de Ouvidor:

- o exercício da advocacia ou de outra atividade autônoma;
II - a participação em entidade civil, comercial ou fundacional, na

condição de dirigente, administrador, diretor ou sócio gerente;
III - o acúmulo de cargo, emprego ou função no serviço público e na

iniciativa privada, exceto nas hipóteses constitucionalmente previstas.
Art. 11 - Após os primeiros quatro meses de exercício, o Ouvidor-

Geral do Estado e o Ouvidor-Geral Adjunto somente perderão o
mandato em virtude de:

- renúncia;
II - condenação penal transitada em julgado;
III - cassação ou suspensão de seus direitos políticos;
IV - condenação em processo administrativo, a ser instaurado pelo

Advogado-Geral do Estado e conduzido por comissão especial,
assegurados o contraditório e a ampla defesa;

V - procedimento incompatível com a dignidade do cargo ou falta de
decoro na conduta pública, apurada em processo administrativo, a ser
instaurado pelo Advogado-Geral do Estado e conduzido por comissão
especial, com acompanhamento dos conselhos que tenham elaborado
as listas tríplices a que se referem os § 1° e 2 0 do art. 90 desta lei,
assegurados o contraditório e a ampla defesa;

VI - violação do disposto no art. 10, mediante apuração em processo
administrativo sumário, a ser instaurado pelo Advogado-Geral do
Estado e conduzido por comissão especial, assegurados o
contraditório e a ampla defesa;

VII - candidatura a cargo eletivo, a direção de partido político,
sindicato ou entidade congênere;

§ 1° - O Governador do Estado, por solicitação do Advogado-Geral
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do Estado, no interesse da Administração Pública, poderá
determinar o afastamento provisório do Ouvidor-Geral ou do Ouvidor-
Geral Adjunto, até a conclusão do processo administrativo instaurado
para apuração de irregularidade.

§ 20 - O afastamento de que trata o § 1 não implica prorrogação ou
permanência no cargo além da data prevista para o término do
mandato.

§ 31 - Será disciplinada por regulamento a substituição do Ouvidor-
Geral e do Ouvidor-Geral Adjunto em caso de impedimento ou
afastamento regulamentar, ou, ainda, no período de vacância, quando
simultânea, que anteceder a nomeação de novos Ouvidor-Geral e
Ouvidor-Geral Adjunto.

Seção II
Das Atribuições

Art. 12 - Incumbe ao Ouvidor-Geral dirigir e coordenar as atividades
da Ouvidoria-Geral do Estado, em especial:

- oficiar à autoridade da Administração Pública direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo estadual e a concessionário e
permissionário de serviço público estadual, sempre que necessário ao
exercício de suas funções, podendo:

a) solicitar documentos e informações;
b) providenciar a realização das inspeções, diligências e

sindicâncias que reputar necessárias, mediante solicitação
encaminhada ao titular do órgão em questão;

II - propor, fundamentadamente, à autoridade competente:
a) a exoneração de cargo em comissão, a destituição de função ou o

afastamento remunerado, por até dez dias, de ocupante de cargo em
comissão ou função gratificada, de servidor efetivo ou de detentor de
função pública e o seu remanejamento para outro setor do mesmo
órgão ou entidade, durante as verificações da Ouvidoria-Geral;

b) as medidas cabíveis decorrentes do acolhimento de denúncias,
reclamações ou sugestões;

c) a adoção de medidas necessárias para a prevenção e a correção
de omissões, falhas ou abusos verificados no âmbito da
Administração Pública do Poder Executivo estadual;

d) a instauração de sindicância, inquérito ou ação para apurar a
responsabilidade administrativa e civil de agente policial, civil ou

rs
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militar, ou de bombeiro militar e representar ao Ministério Público
no caso de indício ou suspeita de crime;

III - avocar processos em análise nas Ouvidorias especializadas.
§ 1° - Compete ao Ouvidor-Geral ou ao Ouvidor-Geral Adjunto a

apreciação de todas as matérias não arroladas entre as competências
das Ouvidorias especializadas.

§ 20 - O Ouvidor-Geral Adjunto exercerá as atribuições a ele
delegadas pelo Ouvidor-Geral e o substituirá, assim como aos
Ouvidores especializados, em suas faltas e impedimentos.

Art. 13 - Incumbe especificamente ao Ouvidor de Polícia, sob
orientação do Ouvidor-Geral:

- 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 praticado por superior ou
por agente policial, civil ou militar, ou bombeiro militar;

II - receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular, abusivo,
arbitrário, desonesto ou indecoroso, praticado por superior ou agente
policial, civil ou militar, ou bombeiro militar;

III - verificar a pertinência da denúncia ou reclamação e propor as
medidas necessárias para o saneamento da irregularidade, ilegalidade
ou arbitrariedade comprovada;

IV - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e
transmitir as soluções dadas ao interessado ou a seu representante
legal;

V - propor ao Secretário de Estado de Defesa Social, ao Chefe da
Polícia Civil, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e ao
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar as providências
que considerar necessárias e úteis para o aperfeiçoamento dos
serviços prestados à população pelas Polícias Civil e Militar, assim
como pelo Corpo de Bombeiros Militar;

VI - zelar pela promoção, em caráter permanente, nas academias
das polícias e do Corpo de Bombeiros Militar, de cursos sobre
democracia, cidadania, direitos humanos e o papel da polícia;

VIII - buscar a integração e o interrelacionamento com os órgãos do
Poder Judiciário;

IX - executar as atribuições correlatas determinadas pelo Ouvidor-
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Geral.

Art. 14 - Incumbe especificamente ao Ouvidor do Sistema
Penitenciário, sob orientação do Ouvidor-Geral:

- ouvir de qualquer pessoa, diretamente ou por intermédio dos
órgãos de apoio e defesa dos direitos do cidadão, inclusive de
servidores públicos, reclamação contra irregularidade ou abuso de
autoridade praticado por superior ou agente penitenciário;

II - receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular, abusivo,
arbitrário, desonesto ou indecoroso, praticado por servidor do sistema
penitenciário;

III - verificar a pertinência da denúncia ou reclamação e propor as
medidas necessárias para o saneamento da irregularidade, ilegalidade
ou arbitrariedade comprovada;

IV - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e
transmitir as soluções dadas ao interessado ou a seu representante
legal;

V- propor ao Secretário de Estado de Defesa Social e ao
Subsecretário de Administração Penitenciária as providências que
considerar necessárias e úteis para o aperfeiçoamento dos serviços
prestados à população pelos servidores do sistema penitenciário;

VI - zelar pela promoção, em caráter permanente, na escola
penitenciária da Secretaria de Estado de Defesa Social, de cursos
sobre democracia, cidadania, direitos humanos e o papel da polícia;

VII - acompanhar o cumprimento e o término das execuções penais
dos presidiários;

VIII - receber e apurar denúncias sobre irregularidades das
condições relativas à dignidade humana e ao ambiente físico, as quais
dificultem o cumprimento das penas;

IX - buscar a integração e o interrelacionamento com os órgãos do
Poder Judiciário;

X - sugerir medidas necessárias para a melhoria das condições da
vida prisional;

XI - executar as atribuições correlatas determinadas pelo Ouvidor-
Geral.

Art. 15 - Incumbe especificamente ao Ouvidor Educacional, sob
orientação do Ouvidor-Geral:

- receber e apurar reclamação contra serviço público da área de
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educação que não esteja sendo prestado satisfatoriamente por
órgão ou entidade pública ou por seus delegatários;

II - receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular, abusivo,
arbitrário, desonesto ou indecoroso praticado por servidor lotado em
órgão ou entidade pública, ou delegatário da área de educação;

III - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e
transmitir as soluções dadas ao interessado ou a seu representante
legal;

IV - realizar vistoria em órgão ou entidade pública, ou em seus
delegatários, quando houver indicio de ilegalidade, irregularidade ou
arbitrariedade na prestação de serviços educacionais;

V - propor medidas para o saneamento de irregularidade, ilegalidade
ou arbitrariedade comprovada;

VI - sugerir medida para o aprimoramento da organização e das
atividades de órgão ou entidade pública, ou de seus delegatários, da
área de educação;

VII - executar as atribuições correlatas determinadas pelo Ouvidor-
Geral.

Art. 16 - Incumbe especificamente ao Ouvidor de Saúde, sob
orientação do Ouvidor-Geral:

- receber e apurar reclamação contra serviço público da área da
saúde que não esteja sendo prestado satisfatoriamente por órgão ou
entidade pública ou por seus conveniados;

II - receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular, abusivo,
arbitrário, desonesto, indecoroso ou omissivo praticado por órgão ou
entidade pública da área de saúde ou por seus conveniados;

III - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e
transmitir as soluções dadas ao interessado ou a seu representante
legal;

IV - realizar vistoria em órgão ou entidade pública, ou em seus
conveniados, quando houver indício de ilegalidade, irregularidade ou
arbitrariedade na prestação de serviço de saúde;

V - propor medidas para a correção de ilegalidade, irregularidade ou
arbitrariedade comprovada;

VI - sugerir medidas para o aprimoramento da organização e das
atividades de órgão ou entidade pública da área da saúde, ou de seus
conveniados;
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VII - executar as atribuições correlatas determinadas pelo

Ouvidor-Geral.
Art. 17 - Incumbe especificamente ao Ouvidor Ambiental, sob

orientação do Ouvidor-Geral:
- receber sugestões, reclamações, denúncias e propostas de

qualquer cidadão ou entidade relativas a questões ambientais;
li - receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular, abusivo,

arbitrário, desonesto ou indecoroso praticado por servidor lotado em
órgão do sistema de meio ambiente;

III - acompanhar atramitação e a análise das demandas recebidas .e
transmitir as soluções dadas ao interessado ou a seu representante
legal;

IV - sugerir ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável e às entidades afins a realização de
estudos, a adoção de medidas e a expedição de recomendações,
visando à regularidade e ao aperfeiçoamento de suas atividades;

V - executar as atribuições correlatas determinadas pelo Ouvidor-
Geral.

Art. 18 - Incumbe especificamente ao Ouvidor de Fazenda,
Patrimônio e Licitações Públicas, sob orientação do Ouvidor-Geral:

- ouvir de qualquer pessoa reclamação contra irregularidade, abuso
de autoridade praticado por superior ou por agente ou servidor
fazendário ou responsável pela administração de patrimônio público e
pela execução de procedimentos licitatórios;

II - receber denúncia de ato considerado ilegal, irregular, abusivo,
arbitrário, desonesto ou indecoroso praticado por servidor lotado em
órgão da administração pública responsável pela arrecadação,
fiscalização e cobrança de tributos, bem como pela gestão de
patrimônio público e pela execução de processos licitatórios;	ii

III - receber denúncia contra pessoa física ou jurídica responsável
por sonegação de tributo ou falsificação de documentos fiscais;

IV - verificar a pertinência da denúncia ou reclamação e propor as
medidas necessárias para o saneamento da irregularidade, ilegalidade
ou arbitrariedade comprovada;

V - propor ao órgão competente a instauração de sindicância,
inquérito ou ação para apurar a responsabilidade administrativa, civil e
criminal de agente público;

rÀ:



988
VI - acompanhar a tramitação e a análise das demandas

recebidas e transmitir as soluções dadas ao interessado ou a seu
representante legal;

VII - propor ao Secretário de Estado de Fazenda a realização de
estudos, a adoção de medidas e a expedição de recomendações,
visando à regularidade e ao aperfeiçoamento de suas atividades;

VIII - propor ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão a
realização de estudos, a adoção de medidas e a expedição de
recomendações, visando à regularidade e ao aperfeiçoamento de
suas atividades, em especial a normatização e o controle do uso do
patrimônio público e da execução de processos licitatórios;

IX - executar as atribuições correlatas determinadas pelo Ouvidor-
Geral.

CAPÍTULO VI
DOS CARGOS

Art. 19 - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal constante no
Anexo da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de 2003, os seguintes
cargos de provimento em comissão:

- um cargo de Ouvidor-Geral do Estado, com o vencimento e a
verba de representação atribuídos a Secretário de Estado;

II - um cargo de Ouvidor-Geral Adjunto do Estado, com o
vencimento e a verba de representação atribuídos a Secretário
Adjunto;

III - seis cargos de Ouvidor, de recrutamento amplo, com o
vencimento e a verba de representação atribuídos a Secretário
Adjunto;

Parágrafo único - O cargo de Ouvidor-Geral do Estado tem
prerrogativas e representação de Secretário de Estado.

Art. 20 - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal constante no
Anexo da Lei Delegada n°108, de 29 de janeiro de 2003, os seguintes
cargos de provimento em comissão:

- um cargo de Chefe de Gabinete;
II - um cargo de Assessor de Comunicação;
III - dois cargos de Diretor II;
IV - um cargo de Assessor Jurídico;
V - seis cargos de Diretor 1;
VI - vinte e um cargos de Assessor II.
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§ 1°- A lotação, a codificação e a identificação dos cargos de que

trata esta lei serão feitas por meio de decreto, com a observância do
disposto no art. 37, V, da Constituição da República e do percentual
estabelecido no art. 20 da Lei n° 9.530, de 29 de dezembro de 1987.

§ 20 - Os cargos previstos neste artigo são de livre nomeação e
exoneração pelo Ouvidor-Geral em conjunto com o Ouvidor-Geral
Adjunto.

Art. 21 - O Ouvidor de Polícia contará com as seguintes assessorias
para o desempenho de suas atribuições:

- a Assessoria Civil, exercida por um Delegado de Polícia, auxiliado
por dois Detetives, e por um Agente de Segurança Penitenciária;

II - a Assessoria Militar, exercida por dois oficiais da Polícia Militar e
por um do Corpo de Bombeiros Militar, e auxiliados, respectivamente,
pelo mesmo número de praças de cada corporação;

§ 1° - O Delegado de Polícia, os Detetives, o Agente de Segurança
Penitenciária, os oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar serão indicados, respectivamente, pelo Chefe da
Policia Civil, pelo Subsecretário de Administração Penitenciária, e
pelos Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar, em conjunto com o Ouvidor-Geral do Estado.

§ 20 - Os assessores a que se refere o § 1 0 , observada a forma de
indicação prevista, serão designados pelo Ouvidor-Geral do Estado.

§ 30 - O ônus do pagamento dos assessores e auxiliares a que se
refere o "caput" deste artigo ficará a cargo do órgão de origem.

Art. 22 - O Ouvidor-Geral poderá requisitar servidores integrantes
dos quadros da Administração Pública direta, autárquica e fundacional
do Poder Executivo estadual para compor a equipe administrativa da
Ouvidoria-Geral do Estado.

Art. 23 - Na hipótese de servidor público ser escolhido para ocupar o
cargo de Ouvidor, será automática a concessão de sua licença,
sendo-lhe facultada, quando estável, a opção pela remuneração do
cargo, emprego ou função de origem, acrescida de 20% (vinte por
cento) do vencimento do cargo do Ouvidor.

CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24 - A posse do Ouvidor-Geral marcará a instalação da
Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais, bem como o investimento
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automático no exercício de suas atribuições

Parágrafo único - Fica extinto, na data da instalação prevista no
"caput" deste artigo, o órgão autônomo Ouvidoria de Polícia do Estado
de Minas Gerais.

Art. 25 - Fica assegurada ao ocupante do cargo de Ouvidor de
Polícia na data de instalação da Ouvidoria-Geral do Estado a
nomeação automática para o cargo de Ouvidor de Polícia criado por
esta lei, até o término do mandato vigente naquela data.

Parágrafo único - Fica extinto, na data da nomeação prevista no
"caput" deste artigo, o cargo de Ouvidor de Polícia do Quadro Especial
dos Cargos de Provimento em Comissão da Administração Direta do
Poder Executivo.

Art. 26 - Os recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais do
órgão de que trata o parágrafo único do Art. 24 serão identificados
pelas Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de Fazenda
e transferidos para a Ouvidoria-Geral do Estado.

Art. 27 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à
conta de dotações orçamentárias a serem consignadas no orçamento
do Estado.

Parágrafo único - O Poder Executivo abrirá crédito suplementar, em
decorrência de anulação de créditos, para a instalação e a
manutenção da Ouvidoria-Geral do Estado durante o exercício de
2004.

Art. 28 - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão prestará
o suporte técnico e administrativo necessário para a instalação da
Ouvidoria -Geral do Estado.

Art. 29 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados a partir da data de sua publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigorna data de sua publicação.
Art. 31 - Fica revogada a Lei n° 12.622, de 25 de setembro de 1997.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Jô Moraes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.352/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.352/2004, de autoria do Governador do

Estado, que altera o art. 101 da Lei n° 13.317, que contém o Código
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de Saúde do Estado de Minas Gerais, 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° 1.352/2004
Altera o art. 101 da Lei n° 13.317, de 24 de setembro de 1999, que

contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°— Os incisos 1, II e III do § 1* do art. 101 da Lei n° 13.317, de

24 de setembro de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 101—( )

- nas infrações leves, de 600 (seiscentas) a 21.000 UFEMGs (vinte
e uma mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

II - nas infrações graves, de 21.001 (vinte e uma mil e uma) a
60.000 UFEMGs (sessenta mil Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais);

III - nas infrações gravíssimas, de 60.001 (sessenta mil e uma) a
450.000 UFEMG5 (quatrocentas e cinqüenta mil Unidades Fiscais do
Estado de Minas Gerais).".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. W - Revogam-se as disposições em contrário.	 II

Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Jô Moraes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.353/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.353/2004, de autoria do Governador do

Estado, que transforma cargos de provimento em comissão da
Secretaria de Estado de Governo a que se referem o art. 20 e o Anexo
X do Decreto n° 43.187, de 10 de fevereiro de 2003, foi aprovado no
20 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
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do § l 0 do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.353/2004
Transforma cargos de provimento em comissão da Secretaria de

Estado de Governo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - Ficam transformados em três cargos de provimento em

comissão de Assessor II dez cargos de provimento em comissão de
Assistente Auxiliar, de que trata a Lei Delegada n° 108, de 29 de
janeiro de 2003, constantes do Anexo X do Decreto n° 43.187, de 10
de fevereiro de 2003, do quadro da Secretaria de Estado de Governo.

Parágrafo único - O quantitativo dos cargos de provimento em
comissão de Assessor lI e de Assistente Auxiliar, a que se refere o
Anexo da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de 2003, passa a ser,
respectivamente, de 687 e 286.

Art. 2 0 - Para a definição da forma de provimento dos cargos a que
se refere esta lei, aplica-se o disposto no art. 2 0 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.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Laudelino Augusto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.354/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.354/2004, de autoria do Governador do

Estado, que altera a Lei n° 11.402, de 14 de janeiro de 1994, foi
aprovado no 2 0 turno, com as emendas n

o
s 1 a 3 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 ('4° 1.354/2004
Altera a Lei n° 11.402, de 14 de janeiro de 1994, que cria o Fundo
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Penitenciário Estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°—Os arts. 1°, 2 0 , 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 socioeducativa 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 - o Tribunal de Justiça;
IV - A Procuradoria-Geral de Justiça;
V - os órgãos e entidades públicos;
VI - as entidades não governamentais legalmente constituídas no

Estado, sem fins lucrativos, comprovadamente de utilidade pública,
voltadas para a assistência aos encarcerados.

Parágrafo único - Os recursos serão aplicados de acordo com a
destinação prevista no art. 1° desta lei, observado o disposto nos ads.
82 a 104 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 ads. 49 e 50 do Decreto-Lei no
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 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;
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VII - rendimentos de qualquer natureza, auferidos como

remuneração, decorrentes da aplicação do patrimônio do Fundo;
VIII - doações, auxílios e contribuições recebidas de organismos ou

entidades nacionais, internacionais ou estrangeiros, bem como de
pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais
ou estrangeiras;

IX - outras receitas que possam ser atribuídas ao Fundo.
§ 1° - Os recursos a que se referem os incisos 1 a V do 'caput" deste

artigo serão repassados aos seguintes órgãos:
- 55% (cinqüenta e cinco por cento) para a Secretaria de Estado

de Defesa Social;
11-15% (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 VI do art. 20 desta lei.
§ 2° - Os recursos decorrentes dos demais incisos do "capuf' deste

artigo serão aplicados pela Secretaria de Estado de Defesa Social.
(. ..)
Art. 50 - O órgão gestor do FPE é a Secretaria de Estado de Defesa

Social, e seu agente financeiro é uma instituição financeira oficial ou
autorizada pelo Banco Central do Brasil.

Parágrafo único - As atribuições do órgão gestor e do agente
financeiro 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 de recursos do FPE às
entidades não governamentais a que se refere o inciso VI do art. 20
desta lei:

- apresentação, pelo beneficiário, de projeto ou demonstrativo, na
forma de planilha, elaborado por órgão competente da Secretaria de
Estado de Defesa Social, referente a construção, manutenção,
reforma ou ampliação de estabelecimento penal ou de unidade
destinada ao cumprimento de medida socioeducativa de internação,
bem como a aquisição de equipamento para esses estabelecimentos;

II - demonstração pormenorizada dos gastos com manutenção, da
viabilidade técnica do projeto e de sua adequação aos objetivos do
trabalho penitenciário, nos termos da Lei de Execução Penal, ou à
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guarda e à educação de adolescente autor de ato inf racional, de
acordo com a Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui
o Estatuto da Criança e do Adolescente;

III - enquadramento do projeto pelo Grupo Coordenador.
§ 1 o - A Secretaria de Estado de Defesa Social poderá, mediante

convênio, repassar recursos do Fundo para órgão ou entidade
públicos ou para entidade civil sem fins lucrativos.

§ 2° - Os recursos a que se refere o § V serão aplicados em projeto
que vise à consecução dos objetivos do Fundo, com observância do
disposto nos incisos 1 a III do "caput" deste artigo.

Art. 70 Integram o Grupo Coordenador do FPE:
- um representante da Secretaria de Estado de Defesa Social;

li - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;
III - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão;
IV - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social e Esportes;
V - um representante do Conselho de Criminologia e Política

Criminal;
VI - um representante do Sindicato dos Agentes Penitenciários;
VII - um representante da Pastoral Católica;
VIII - um representante da Pastoral Evangélica;
IX - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais;
X - um representante da Defensoria Pública Estadual;
XI - um representante das entidades não governamentais a que se

refere o inciso VI do art. 2 0 desta lei, por elas indicado.".
Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 3°— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei

n° 12.703, de 23 de dezembro de 1997.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Laudelino Augusto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.364/2004	 '1

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei n° 1.364/2004, de autoria da Comissão Especial da
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Cafeicultura Mineira, que 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, foi
aprovado no 20 turno, na forma do Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l°do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 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. 1° - A Secretaria de Estado de Fazenda promoverá estudos

visando a 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 incluídas entre as hipóteses de não-incidência
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - 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. 2 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a considerar como
efetivamente exportados 70% (setenta por cento) das operações de
remessa de café cru, em grão, com o fim específico de exportação,
efetuadas antes de 25 de maio de 2000.

§ 1° - E reconhecida a não-incidência do ICMS sobre a parcela
restante, como previsto no inciso II e no parágrafo único do art. 3 0 da
Lei Complementar Federal n° 87, de 13 de setembro de 1996, e
desconstituído o crédito tributário correspondente, desde que:

- o remetente comprove possuir e operar instalações e
equipamentos com condições e capacidade de produzir ou preparar
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os produtos no estado e na quantidade em que foram exportados
ou ter efetuado tais serviços previamente, por meio de
estabelecimento com as mesmas condições;

II - o documento de saída tenha sido visado pela repartição fiscal do
domicílio do remetente, na hipótese e no período em que tal
procedimento era legalmente exigido;

III - a exportação esteja comprovada em seus termos quantitativos e
o contribuinte apresente documento de emissão do exportador
declarando que o produto foi embarcado no mesmo estado e nas
mesmas condições em que foi recebido.

§ 20 - Eventual crédito tributário remanescente e os honorários
advocatícios, se for o caso, deverão ser pagos integral ou
parceladamente, observado o seguinte:

- poderá ser autorizada a utilização de crédito acumulado de ICMS
relativo à exportação;

II - o contribuinte deverá desistir de ação judicial ou de discussão na
instância administrativa;

III - para efeito de parcelamento do crédito, o contribuinte deverá
oferecer como garantia fiança bancária ou hipoteca.

§ 30 - O disposto neste artigo não autoriza a restituição de valores já
pagos.

§ 40 - O Poder Executivo definirá em regulamento a forma, as
condições e os prazos a serem cumpridos para a aplicação do
disposto neste artigo.

Art. 30 - Os artigos a seguir relacionados, da Lei n°6.763, de 1975,
passam a vigorar acrescidos dos seguintes dispositivos:

'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°—C••)
6 - de imposição da penalidade prevista na alínea "b" do inciso X do

art. 54 desta lei.
(. ..)
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Art. 54—C..)
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 ri 0 6.763, de
1975, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 53—(

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,
reduzido 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
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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°—Ç..)

b) Superintendência de Tributação;
Art. 60 - 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. °-( .)
V - do não-pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículo

Automotor - IPVA;
VI - do não-pagamento de taxa em que o fato gerador se tenha

materializado a partir de requerimento formal do contribuinte ao órgão
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. 70 - O Poder Executivo, quando outra unidade da Federação
conceder benefício fiscal que causar prejuízo à competitividade de
empresas mineiras, poderá adotar medidas necessárias à proteção da
economia do Estado, reduzindo a carga tributária por meio de Regime
Especial de Tributação de caráter individual, que deverá ser ratificado
pela Assembléia Legislativa no prazo de noventa dias.

Parágrafo único - O Regime Especial de Tributação a que se refere
o "caput" deste artigo perderá a vigência se transcorrido o prazo de
noventa dias sem manifestação legislativa, ficando vedada a
renovação da medida no mesmo exercício.
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Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Jô Moraes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.517/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.517/2004, de autoria do Governador do

Estado, que altera as alíneas "a" e "c" do inciso VIII do art. 3 0 da Lei
Delegada n° 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, 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 § 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° 1.51712004
Altera as alíneas "a" e "c" do inciso VIII do art. 3 0 da Lei Delegada n°

63, de 29 de janeiro de 2003, o art. 10 da Lei Delegada n° 92, de 29
de janeiro de 2003, o art. 10 da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro
de 2003, e a alínea "d" do inciso II do art. 5 0 da Lei n° 11.050, de 19
de janeiro de 1993, transforma e cria cargos e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1° - As alíneas "a" e "c" do inciso VIII do art. 30 da Lei Delegada

n° 63, de 29 de janeiro de 2003, que dispõe sobre a Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, passam a vigorar com a seguinte
redação:

VIII—(...)
a) Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio;

c) Superintendência Central de Governança Eletrônica;".
Art. 2° - Ficam criados os seguintes cargos de provimento em

rÀ



100.!
comissão, que passam a integrar o Quadro Especial de cargos de
provimento em comissão da Administração direta do Poder Executivo,
constante no Anexo da Lei Delegada n° 108, de 29 de janeiro de
2003:

- um cargo de Diretor II, código MG-05;
II - quatro cargos de Diretor de Projeto, código MG-88;
III - um cargo de Assessor-Chefe, código MG-09;
IV - dois cargos de Assessor-Chefe, código MG-24;
V - onze cargos de Assessor II, código MG-12;
VI - oito cargos de Assessor 1, código AS-01;
VII - um cargo de Coordenador-Geral do Sistema Integrado de

Administração de Pessoal - SISAP -, código MG-100;
VIII - um cargo de Coordenador-Geral do Sistema Integrado de

Administração de Materiais e Serviços - SIAD -, código MG-101;
IX - um cargo de Coordenador-Geral do Sistema de Informações

Gerenciais de Planejamento - SIGPLAN -, código MG-1 02.
§ 10 - A identificação e a forma de recrutamento dos cargos a que

se refere o "caput" deste artigo serão estabelecidas em decreto.
§ 2° - Os cargos de Coordenador-Geral criados no "caput" deste

artigo e o de Coordenador-Geral do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI integram o Grupo de Direção
Superior de que trata o Decreto n° 37.711, de 29 de dezembro de
1995.

§ 3° - Os cargos de Coordenador-Geral criados no "caput" deste
artigo terão a mesma remuneração do cargo de Coordenador-Geral
do SIAF.

§ 4 0 - Dos cargos criados no "capuV' deste artigo:
- um cargo de Assessor-Chefe, um cargo de Assessor II e um

cargo de Assessor 1 serão alocados para dar suporte ao Conselho de
Etica Pública;

II - um cargo de Assessor II e um cargo de Assessor 1 serão
alocados na Assembléia Metropolitana da Região Metropolitana de
Belo Horizonte - AMBEL.

Art. 30 - O art. 10 da Lei Delegada n° 92, de 29 de janeiro de 2003,
que dispõe sobre o Sistema Estadual de Auditoria Interna, reestrutura
a Auditoria Geral do Estado e dá outras providências, fica acrescido
do seguinte inciso VII, passando o seu § 1° a vigorar com a seguinte
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redação:

"Art.1O-(...)
VII - Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento.
§ l o - 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 em decreto.".

Art. 40 - Ficam transformados, no quadro especial constante no
Anexo da Lei Delegada n° 108, 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
transformados neste artigo serão estabelecidas em decreto.

Art. 60 - Os incisos 1 e III do art. 10 da Lei Delegada n° 108, de
2003, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo
acrescido do seguinte § 7°:

"Art.10—( ...)
- 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 - 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;

(. ..)
§ 70 - 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. 6 0 - A alínea °d" do inciso 11 do art. 5 0 da Lei n° 11.050, de 19 de
janeiro de 1993, que cria a autarquia Imprensa Oficial - IO-MG -,
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altera a estrutura orgânica das Secretarias de Estado e dá outras
providências, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.5°—C..)
''—( .••)
d) Auditoria Seccional;".
Art. 70 - O cargo de Auditor-Chefe do Quadro Especial da Imprensa

Oficial do Estado de Minas Gerais - IO-MG -, constante no Anexo 1 da
Lei n° 11.050, de 1993, passa a denominar-se Auditor Seccional,
mantidas as mesmas codificação e remuneração.

Art. 8 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Jô Moraes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.640/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.640/2004, de autoria do Governador do

Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária para o exercício financeiro de 2005 e dá outras
providências, foi aprovado em turno único com as Emendas n os 2, 7 a
11, 13, 14, 40, 42, 45, 74, 83, 85 a 90,92 a 96,98 e 99 e com as
Subemendas n° 1 às Emendas n

o
s 21, 28, 33, 36, 43, 44, 47, 51 e 84.

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° 1.640/2004
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária

para o exercício financeiro de 2005 e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPITULO 1
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1 0 - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art.
155 da Constituição do Estado, e na Lei Complementar Federal n°
101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias para o
exercício financeiro de 2005, que compreendem:
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- as prioridades e metas da Administração Pública estadual;

II - as diretrizes gerais para o Orçamento;
III - as disposições sobre alterações na legislação tributária e

tributário-administrativa;
IV - a política de aplicação da agência financeira oficial;
V - as disposições sobre a administração da dívida e as operações

de crédito; e
VI - as disposições finais.

CAPITULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ESTADUAL
Art. 2 0 - As prioridades e metas da Administração Pública estadual

para o exercício de 2005 são as constantes no Anexo 1 desta lei.
Parágrafo único - Os orçamentos serão elaborados em consonância

com as prioridades e metas de que trata o "caput" deste artigo,
adequadas ao Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
2004-2007 e suas alterações.

CAPITULO III
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA O ORÇAMENTO

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 30 - 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 conforme as
diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidos no PPAG e suas
alterações e nesta lei, observadas as normas da Lei Federal n° 4.320,
de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal n° 101, de
2000.

Art. 40 - O Orçamento Fiscal compreenderá a programação dos
Poderes do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Contas,
bem como de seus fundos, órgãos, autarquias, fundações e empresas
estatais dependentes.

Parágrafo único - As empresas estatais dependentes que não
procederem à execução orçamentária e financeira no Sistema
Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais -
SIAFI-MG - não terão suas cotas orçamentárias e financeiras
disponibilizadas.
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Art. 5°— Para os efeitos desta lei, entende-se por:

- programa um instrumento de organização da ação
governamental que visa à concretização dos objetivos pretendidos e
que será mensurado por indicadores estabelecidos no PPAG;

II - projeto um instrumento de programação para alcançar o objetivo
de um programa e que envolve um conjunto de operações limitadas
no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a
expansão ou para o aperfeiçoamento da ação de Governo;

III - atividade um instrumento de programação para alcançar o
objetivo de um programa e que envolve um conjunto de operações
que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta
um produto necessário à manutenção da ação de Governo;

IV - operação especial a despesa que não contribui para a
manutenção das ações de Governo e da qual não resulta um produto,
não gerando contraprestação direta sob a forma de bem ou serviço;

V - subprojeto/subatividade um desdobramento, respectivamente,
do projeto e da atividade; e

VI - unidade orçamentária o menor nível da classificação
institucional agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes
como os de maior nível da classificação institucional.

§ 1 0 - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir
seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades e operações
especiais, especificando os respectivos valores, objetivos e metas,
bem como a unidade orçamentária responsável pela ação.

§ 2 0 - As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes
deverão observar o mesmo código, independentemente da unidade
executora.

Art. 60 - Os valores das receitas e despesas contidos na Lei
Orçamentária Anual e nos quadros que a integram serão expressos
em preços correntes.

Art. 70 - As propostas parciais dos órgãos e entidades dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público e do Tribunal
de Contas serão encaminhadas à Secretaria de Estado • de
Planejamento e Gestão, por meio do Módulo de Elaboração da
Proposta Orçamentária do SIAFI-MG, até o dia 13 de agosto de 2004,
para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária para o
exercício de 2005, observadas as disposições desta lei.
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§ 1° - As propostas parciais a que se refere o "caput" deste

artigo serão elaboradas a preços correntes.
§ 20 - O Poder Executivo manterá à disposição para os demais

Poderes, para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas, até o
dia 13 de julho de 2004, os estudos e as estimativas das receitas para
o exercício de 2005, da receita corrente liquida inclusive, e as
respectivas memórias de cálculo.

Art. 8 0 - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros
exigidos pela legislação em vigor:

- demonstrativo consolidado do Orçamento Fiscal;
II - demonstrativo da receita corrente líquida;
III - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e

no desenvolvimento do ensino, para fins do disposto no art. 201 da
Constituição do Estado;

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção
e no desenvolvimento do ensino fundamental, para fins do disposto no
art. 212 e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda à Constituição n° 14, de 12 de setembro de 1996;

V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de
saúde, para fins do disposto no § 1° do art. 158 da Constituição do
Estado;

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;

VII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo e
fomento à pesquisa, para fins do disposto na Emenda à Constituição
do Estado n° 17, de 20 de dezembro de 1995;

VIII - demonstrativo do serviço da dívida para 2005, com
identificação da natureza da dívida e discriminação do principal e dos
acessórios, acompanhado da memória de cálculo das estimativas das
despesas com amortização e com juros e encargos;

IX - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos
investimentos em obras previstos para 2005, especificados por
Município, identificando o estágio em que se encontram;

X - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no
art. 169 da Constituição Federal e na Lei Complementar Federal n°
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101, de 2000;

XI - demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS -, discriminado por gênero;

XII - demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a
despesa decorrente de isenção, anistia, transação, remissão,
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;
XIII - demonstrativo das despesas a serem realizadas com

contrapartida obrigatória, especificando a fonte e o montante dos
recursos;

XIV - demonstrativo da Receita Corrente Ordinária do Estado,
desdobrada em categorias e subcategorias econômicas, fontes,
rubricas, alíneas e subalíneas;

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 à previsão para o exercício de 2005; e

XVI - demonstrativo das receitas originadas de taxas e dos custos
dos serviços públicos financiados por taxas.

§ 10 - Para fins do disposto no inciso VI deste artigo, consideram-se
ações e serviços públicos de saúde aqueles implementados 'em
consonância com os arts. 200 da Constituição Federal e 190. da
Constituição do Estado.

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

Art. 90 - A lei orçamentária e seus créditos adicionais somente
incluirão novos projetos de investimento em obras da Administração
Pública estadual se:

- as dotações consignadas às obras já iniciadas forem suficientes
para o atendimento de seu cronograma físico-financeiro; e

rÀ



1008
II - as obras novas estiverem compatíveis com o PPAG e

tiverem comprovada sua viabilidade técnica, econômica e financeira.
§ 10 - Entende-se como projetos iniciados aqueles cuja execução,

até 30 de junho de 2004, ultrapassar 35% (trinta e cinco por cento) do
seu custo total estimado.

§ 20 - 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.

Art. 10— As empresas estatais dependentes não poderão programar
despesas de investimento com recursos próprios quando o seu
custeio for de responsabilidade, no todo ou em parte, do Tesouro
Estadual.

§ 1° - Excetuam-se do disposto neste artigo os recursos
provenientes de convênio que tenha como objetivo específico a
cobertura de despesa de investimento.

§ 20 - O disposto neste artigo não se aplica a situação excepcional
devidamente justificada pela entidade interessada, aprovada pela
Junta de Programação Orçamentária e Financeira - JPOF.

Art. 11 - E obrigatória a consignação de recursos na lei
orçamentária para lastro de contrapartida a empréstimos contratados,
bem como para pagamento de amortização, juros e outros encargos.

Art. 12 - A elaboração do projeto de lei orçamentária de 2005 e a
execução da respectiva lei deverão levar em conta a obtenção do
superávit primário, conforme discriminado no Anexo II - Metas Fiscais
-, constante nesta lei.

Art. 13 - A lei orçamentária conterá reserva de contingência
constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal,
equivalendo a, no mínimo, 1,2% (um vírgula dois por cento) da receita
corrente liquida, a ser utilizada como fonte de recursos para a
abertura de créditos adicionais, o 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.

Art. 14 - As emendas ao projeto de lei orçamentária com indicação
de recursos provenientes de anulação de dotação, sem prejuízo do
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disposto na alínea "b" do inciso III do art. 160 da Constituição do
Estado, não incidirão sobre:

- dotações financiadas com recursos vinculados;
II - dotações referentes a contrapartida;
III - dotações referentes a obras em execução;
IV - dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados;
V - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;
VI - dotações referentes a auxílio-funeral, auxílio-doença, auxílio-

alimentação e auxílio-transporte;
VII - dotações referentes a encargos financeiros do Estado; e
VIII - programas estruturadores constantes no Programa de Gestão

Estratégica de Ações e Recursos do Estado - GERAES -, exceto
quando se tratar de remanejamento de recursos no âmbito desses
programas.

Art. 15 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em
observância ao princípio da publicidade, o Poder Executivo divulgará
em sua página na internet:

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

Sistema de Informações Gerenciais de Planejamento - SIGPLAN;
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
estadual, no prazo de trinta dias após o envio ao Tribunal de Contas
do Estado dos respectivos processos de tomadas e prestações de
contas.

Art. 16 - A alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus
créditos adicionais, bem como sua respectiva execução, será feita de
forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos
resultados dos programas de Governo.

§ 1 0 - Para fins de acompanhamento e controle, o pagamento dos
bens e serviços contratados diretamente pelos órgãos e entidades do
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Poder Executivo assinados a partir de janeiro de 2005 dependerá
de prévio registro dos respectivos contratos no Sistema Integrado de
Administração de Materiais e Serviços - SIAD - de acordo com a
legislação em vigor, ficando facultado aos demais Poderes, ao
Ministério Público e ao Tribunal de Contas a adoção desse
procedimento.

§ 2° - O acompanhamento dos programas financiados com recursos
do Orçamento Fiscal será feito no módulo de acompanhamento do
gasto público do SIOPLAN.

Seção II
Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Art. 17 - Para a elaboração das propostas orçamentárias com
recursos à conta do Tesouro Estadual, as outras despesas correntes e
as despesas de capital serão fixadas conforme especificado a seguir:

- o limite para os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério
Público e o Tribunal de Contas será estabelecido pela comissão
permanente de que trata o § 2 0 do art. 155 da Constituição do Estado
e terá como parâmetro o montante global da Lei Orçamentária de
2004, destinado a esses Poderes e órgãos;

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 1 e II deste
artigo as despesas decorrentes de pagamento de precatórios e
sentenças judiciais, juros e encargos da dívida e amortização da
dívida.

Art. 18— As despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público e do Tribunal
de Contas terão como limite, na elaboração de suas propostas
orçamentárias, a despesa com a folha de pagamento do mês de abril
de 2004, projetada para o exercício de 2005, considerando os
eventuais acréscimos legais.

§ 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 carreiras específicos, incluindo
adicionais de desempenho, mediante alocação de recursos
decorrentes de percentual da variação nominal semestral do valor
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liquido arrecadado de ICMS, deduzido o crescimento vegetativo
da folha salarial e observadas as disposições da Lei Complementar
Federal n° 101, de 2000.

§ 2° - Na fixação do limite estabelecido no "caput" deste artigo serão
observados os princípios constitucionais, especialmente os da
legalidade e da responsabilidade, e, ainda, o cumprimento da Lei
Complementar Federal n° 101, de 2000.

§ 30 - Serão considerados como contratos de terceirização de mão-
de-obra, para efeito do disposto no § 1° do art. 18 da Lei
Complementar Federal n° 101, de 2000, aquelas despesas
provenientes de contratação de pessoal para substituição a categorias
funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro de pessoal do
órgão ou entidade, sendo tais despesas contabilizadas como "Outras
Despesas de Pessoal.

§ 4° - Os serviços de consultoria somente serão contratados para
atividades que comprovadamente não possam ser desempenhadas
por servidor ou empregado da Administração Pública estadual,
publicando-se no órgão oficial de imprensa do Estado e na página
oficial do órgão contratante na internet o extrato do contrato, a
motivação e a autorização para a contratação, na qual constará o
quantitativo médio de consultores, o custo total dos serviços, a sua
especificação e o prazo para sua conclusão.

Art. 19 - 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
modalidade de aplicação, o identificador de projeto estruturador, a
fonte de recurso, o identificador de procedência e uso e o grupo de
despesa, conforme discriminado a seguir:

- 1 - Pessoal e encargos sociais;
II — 2 — Juros e encargos da divida;
III —3—Outras despesas correntes;
IV —4 - Investimentos;
V - 5 - Inversões financeiras; e
VI - 6— Amortização da dívida.
§ 10 - A reserva de contingência prevista no art. 13 desta lei será

identificada pelo dígito "nove" no que se refere ao grupo de despesa.
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§ 2° - Os subprojetos e as subatividades serão apresentados

com as respectivas metas e quantificações e serão agrupados em
projetos e atividades, que conterão descrição sucinta de seus
objetivos.

Art. 20 - A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os
recursos serão aplicados diretamente pela unidade detentora do
crédito orçamentário ou mediante transferência financeira a outras
esferas de Governo, discriminada da seguinte forma:

—20 - Transferências à União;
II - 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal;
III —40 - Transferências a Municípios;
IV - 50 - Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos;
V - 60 - Transferências a instituições privadas com fins lucrativos;
VI - 70 - Transferências a instituições multigovernamentais;
VII - 80 - Transferências ao exterior;
VIII —90 - Aplicações diretas; e
IX —99 - A definir.
Parágrafo único - A modalidade de aplicação a que se refere o

inciso IX deste artigo é de utilização exclusiva do Poder Legislativo,
ficando vedada a execução orçamentária enquanto não houver sua
definição.

Art. 21 - O identificador de procedência e uso destina-se a indicar a
origem e a utilização dos recursos orçamentários, discriminado da
seguinte forma:

- 1 - Recursos recebidos para livre utilização;
II - 2 - Recursos recebidos de outra unidade orçamentária do

Orçamento Fiscal para livre utilização;
III — 3 — Recursos recebidos para contrapartida;
IV - 5 - Recursos recebidos para cobrir despesas do Fundo

Financeiro da Previdência - FUNFIP com benefícios previstos no art.
39 da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002;

V - 7 - Recursos recebidos para auxílios doença, funeral,
alimentação e transporte.

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a criar
identificador de procedência e uso para atender as necessidades da
execução orçamentária.

Art. 22 - As fontes de recurso constarão na lei orçamentária com
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código próprio que as identifique, conforme a origem da receita.

Art. 23 - A fonte de recurso, a modalidade de aplicação e o
identificador de procedência e uso aprovados na lei orçamentária e
em seus créditos adicionais poderão ser modificados para atender às
necessidades da execução, desde que autorizados por meio de:

- portaria da Superintendência Central de Orçamento da Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão, no caso de fonte de recurso e
identificador de procedência e uso;

II - alteração pela unidade orçamentária detentora do crédito por
meio do SIAFI-MG, no caso de modalidade de aplicação.

§ 1° - As alterações da modalidade de aplicação serão divulgadas
em publicação mensal da execução orçamentária da despesa pela
Superintendência Central de Contadoria Geral da Secretaria de
Estado de Fazenda.

§ 2° - As modificações a que se refere este artigo também poderão
ocorrer quando da abertura de créditos suplementares autorizados na
lei orçamentária.

Art. 24 - As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas por
órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal, respeitadas as
disposições previstas em legislação específica, serão destinadas
prioritariamente a atender às despesas de pessoal e encargos sociais.

§ 1° - Na fixação das despesas correspondentes às receitas
vinculadas e às diretamente arrecadadas programadas na lei
orçamentária que, nos termos da Lei Federal n° 9.496, de 11 de
setembro de 1997, componham a base de cálculo para pagamento da
Dívida do Estado com a União, bem como a base para apuração das
contribuições ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PASEP, determinada pela Lei Federal n° 9.715, de 25 de
novembro de 1998, será observada a retenção de 13% (treze por
cento) e de 1% (um por cento), respectivamente, limitando-se a 86%
(oitenta e seis por cento) das receitas previstas.

§ 2° - As despesas administrativas necessárias à realização dos
processos de arrecadação de taxas e outras receitas vinculadas e as
de recursos diretamente arrecadados terão a mesma fonte de
recursos objeto dessas arrecadações, respeitado o disposto no art. 70
da Lei Complementar n°27, de 18 de janeiro de 1993.

§ 3° - 0 disposto neste artigo não se aplica aos fundos e institutos
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de previdência.

Art. 25 - A despesa com precatórios judiciários e com o cumprimento
de sentenças judiciais será programada, na lei orçamentária, em
dotação específica da unidade orçamentária responsável pelo débito.

§ 1° - Os órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal
alocarão os recursos para as despesas com precatórios judiciários,
em suas propostas orçamentárias, com base na relação de débitos
apresentados até 1° de julho de 2004, com valores atualizados até a
referida data, de acordo com o § 1° do art. 100 da Constituição da
República, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 30, de
13 de setembro de 2000, especificando por grupo de despesa:

- o número do precatório;
II - o tipo de causa julgada;
III - a data de autuação do precatório;
IV - o nome do beneficiário;
V - o valor do precatório a ser pago.
§ 20 - Os órgãos e entidades, para registro de seus precatórios

judiciários na proposta orçamentária de 2005, deverão se assegurar
da existência de pelo menos um dos documentos relacionados a
seguir:

- certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;
II - certidão de que não tenham sido apostos embargos ou qualquer

impugnação aos respectivos cálculos.
§ 31 - Os recursos alocados para os fins previstos no "caput" deste

artigo não poderão ser cancelados para abertura de créditos
adicionais com outra finalidade.

Art. 26 - A celebração de convênio para transferência de recursos a
entidades privadas sem fins lucrativos e sua programação na lei
orçamentária estão condicionadas ao cumprimento dos dispositivos
legais em vigor.

§ 1 0 - E vedada a celebração de convênio com entidade em
situação irregular, bloqueada na tabela de credores do SIAFI-MO.

§ 2 0 - Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se
refere o "caput" deste artigo as caixas escolares da rede estadual de
ensino.

Art. 27 - Não serão destinados recursos para atender às despesas
com:
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- sindicato, associação ou clube de servidores públicos;

II - pagamento, a qualquer título, a servidor da Administração
Pública direta ou indireta por serviços de consultoria ou de assistência
técnica;

III - entidades de previdência complementar ou congênere,
ressalvado o disposto nas Leis Complementares Federais n os 108 e
109, de 29 de maio de 2001.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo as
destinações de recursos que tenham sido objeto de autorização legal
e as dirigidas a creches e escolas de atendimento pré-escolar.

Art. 28— Para os efeitos desta lei, entende-se por:
- transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de

capital a outro ente da federação, a título de cooperação, auxilio ou
assistência financeira, que não decorra de determinação
constitucional ou legal ou se destine ao Sistema único de Saúde -
SUS;

II - concedente o órgão ou entidade da Administração Pública direta
ou indireta responsável pela transferência de recursos financeiros;

III - convenente o ente da federação com o qual a Administração
Pública estadual pactue a execução de programa com recurso
proveniente de transferência voluntária.

Art. 29 - 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 de 2003, do percentual mínimo
previsto na Constituição Federal 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
nele previstos;

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

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

§ 10 - A transferência de que trata o "caput" deste artigo, terá
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finalidade especifica 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 para os Municípios com índice de
Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M - menor ou igual a
0,700 (zero vírgula setecentos), segundo cálculo efetuado pela
Fundação João Pinheiro para o ano de 2000;

II - 10% (dez por cento) para os Municípios do Estado não incluídos
nas áreas de atuação da ADENE ou do IDENE ou para os Municípios
com IDH-M superior a 0,700 (zero vírgula setecentos), segundo
cálculo efetuado pela Fundação João Pinheiro para o ano de 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° deste artigo 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.

§ 40_ o Poder Executivo implantará o Cadastro único de Exigências
para Transferências Voluntárias para Municípios, com o objetivo de
desburocratização e simplificação processual, previamente à
celebração de convênios e às liberações das respectivas parcelas de
recursos.

Seção III
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado
Art. 30 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado será composto pela programação de investimentos de
cada empresa em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a
maior parte do capital social com direito a voto e discriminará a
despesa por unidade orçamentária, segundo a classificação por
função, subfunção, programa, projeto, atividade e operações
especiais, indicando para cada um o detalhamento das aplicações e a
fonte dos recursos.
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Parágrafo único - Os projetos e atividades conterão sucinta

descrição de seus objetivos, com as respectivas metas e
quantificações.

Art. 31 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado será acompanhado de quadros que demonstrem:

- para cada empresa, a programação de investimentos a ser
realizada em 2005, as fontes dos recursos e sua aplicação;

II - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, o resumo das
fontes de recurso e do detalhamento dos investimentos, .a
consolidação do programa de investimentos e a composição da
participação societária no capital das empresas em 30 de junho de
2004.

Art. 32 - No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado, constituem fontes de recursos e investimentos as
operações que afetam o passivo e o ativo circulantes, observado o
disposto no art. 188 da Lei Federal n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976.

Parágrafo único - Excluem-se da categoria de receitas e despesas,
para cálculo dos recursos provenientes das operações, os itens que
não implicam entrada ou saída de recursos.

Art. 33 - As empresas estatais alocarão os recursos destinados a
investimentos, prioritariamente, na contrapartida de financiamento
obtido de agências e organismos nacionais e internacionais.

CAPITULO IV
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TRIBUTÁRIO-

ADMINISTRATIVA
Art. 34 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa

projetos de lei sobre matéria tributária e tributário-administrativa que
objetivem aperfeiçoar a legislação vigente e adequá-la aos
mandamentos constitucionais, às leis complementares federais, às
resoluções do Senado Federal ou a decisões judiciais, os quais
versarão, em especial, sobre:

- o ICMS, para adequação da legislação estadual aos comandos
de lei complementar federal ou de resolução do Senado Federal;

II - o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCD -,
visando principalmente ao atendimento dos fins sociais do tributo;
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III - o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -

IPVA -, visando principalmente à revisão da base de cálculo, das
alíquotas e das hipóteses de incidência, não-incidência e isenção e ao
aperfeiçoamento dos mecanismos para a modernização e agikzação
de sua cobrança, arrecadação e fiscalização;

IV - a contribuição de melhoria, para tornar exeqüível a sua
cobrança;

V - as taxas cobradas pelo Estado, para a revisão de suas
hipóteses de incidência e de seus valores, de forma a tornar
compatível a arrecadação com os custos dos respectivos serviços;

VI - a instituição de novos tributos ou a modificação, em decorrência
de alterações legais, daqueles já instituídos;

VII - o aprimoramento do tratamento tributário simplificado aplicável
• microempresa, a microprodutor rural, a empresa de pequeno porte e
• pequeno produtor rural;

VIII - o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e
julgamento dos processos tributário-administrativos, visando à sua
racionalização, simplificação e agilização;

IX - a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório
da prática de infração da legislação tributária;

X - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e
arrecadação de tributos, objetivando sua maior justeza, modernização
e eficiência;

Xl - o aperfeiçoamento dos processos administrativo-tributários da
Secretaria de Estado de Fazenda, por meio da completa revisão e
racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização, a
padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a
eficácia na prestação de serviços.

CAPITULO V
DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DA AGÊNCIA FINANCEIRA OFICIAL
Art. 35 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -

BDMG - fomentará projetos e programas de desenvolvimento social e
regional e de ampliação da competitividade dos agentes econômicos
do Estado, de acordo com as definições de seu projeto estratégico
2004-2007 e em sintonia com as diretrizes e políticas definidas pelo
Governo Estadual, incluindo o PPAG, observadas as determinações
legais e normativas referentes aos fundos estaduais dos quais é o
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gestor ou agente financeiro e as instruções aplicáveis ao sistema
financeiro nacional.

§ 1 - O BDMG observará, nos empréstimos e nos financiamentos
concedidos, as políticas de redução das desigualdades sociais e
regionais, de geração de emprego e renda, de preservação e melhoria
do meio ambiente, de melhoria e expansão da infra-estrutura de apoio
aos programas de irrigação e aperfeiçoamento do agronegócio, de
crescimento e modernização do parque produtivo sediado no Estado e
de ampliação de sua competitividade.

§ 20 - Na implementação de programas de fomento, o BDMG
priorizará os médios, pequenos e microempreendimentos, as
cooperativas, conforme dispõe a Lei n° 15.075, de 5 de abril de 2004,
e as associações de produção, bem como o turismo, o
desenvolvimento institucional e a infra-estrutura dos Municípios.

§ 3° - O BDMG concederá os empréstimos e financiamentos de
forma que lhe seja preservado, no mínimo, o valor e garantida a
remuneração dos custos de captação.

Art. 36 - 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° e 2 0 deste artigo.

§ 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° deste artigo
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
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quanto para os empréstimos e financiamentos efetivamente
concedidos, a composição das fontes de recursos.

§ 3° - O BDMG elaborará demonstrativos bimestrais da execução do
plano de financiamento, que integrarão o relatório de que trata o § 40
do art. .157 da Constituição do Estado, e os manterá atualizados em
sua página na internet.

CAPITULO VI
DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DAS OPERAÇÕES DE

CRÉDITO
Art. 37 - A administração da dívida pública estadual interna ou

externa tem por objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes
alternativas de recursos para o Tesouro Estadual.

Art. 38 - Na lei orçamentária para o exercício de 2005, as despesas
com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas
com base nas operações contratadas e nas autorizações concedidas
até a data do encaminhamento do respectivo projeto de lei à
Assembléia Legislativa.

CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 39 - O Poder Executivo, por meio das unidades centrais de
planejamento e de orçamento, atenderá, no prazo de quinze dias úteis
contados da data do recebimento, às solicitações encaminhadas pelo
Presidente da Assembléia Legislativa, de informações e dados
quantitativos e qualitativos relativos às categorias de programação,
que justifiquem os valores orçados e evidenciem a ação do Governo.

Art. 40— Caso o projeto de lei orçamentária não seja sancionado até
31 de dezembro de 2004, a programação nele constante poderá ser
executada para o atendimento das seguintes despesas:

- pessoal e encargos sociais;
II - benefícios previdenciários;
III - transferências constitucionais e legais por repartição de receitas

a Municípios;
IV - serviço da divida;
V - outras despesas correntes, à razão de 80% (oitenta por cento)

de 1/12 (um doze avos).
Art. 41 - Será assegurado aos membros da Assembléia Legislativa

acesso ao SIAFI-MG e ao SIGPLAN para fins de acompanhamento e
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fiscalização orçamentários a que se refere a alínea "b" do inciso 1
do art. 160 da Constituição do Estado.

Art. 42— A Secretaria de Estado de Fazenda enviará mensalmente à
Assembléia Legislativa relatório sobre a arrecadação total do ICMS,
discriminada por subgrupo, referente ao mês imediatamente anterior.

Art. 43 - O Poder Executivo elaborará e publicará por ato próprio,
até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2005,
cronograma anual de desembolso, por órgão, nos termos do art. 8 0 da
Lei Complementar Federal n° 101, de 2000.

Parágrafo único - Excetuadas as despesas de pessoal e encargos
sociais, precatórios e sentenças judiciais, os cronogramas anuais de
desembolso mensal dos Poderes Legislativo, Judiciário, do Ministério
Público e do Tribunal de Contas terão como referencial o repasse
previsto no art. 168 da Constituição Federal, na forma de duodécimos.

Art. 44 - Caso seja necessária a limitação de empenho das
dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir a
meta de resultado primário, o Poder Executivo apurará o montante da
limitação e apresentará, até o vigésimo terceiro dia do mês
subseqüente ao final do bimestre, à Comissão Permanente de que
trata o § 20 do art. 155 da Constituição Estadual, o montante que
caberá a cada um dos Poderes, ao Tribunal de Contas e ao Ministério
Público.

§ 1° - O valor da limitação que caberá a cada órgão será definido
pela Comissão Permanente de que trata o § 2 0 do art. 155 da
Constituição Estadual, proporcionalmente à participação de cada um
na base contingenciável total.

§ 2° - A base contingenciável corresponde ao total das dotações
aprovadas na Lei Orçamentária de 2005, excluídas:

- vinculações constitucionais e legais;
II - precatórios e sentenças judiciais;
III - despesas com pessoal e encargos sociais;
IV - despesas com juros e encargos da dívida;
V - despesa com amortização da dívida;
VI - auxílios doença, funeral, alimentação e transporte financiados

com recursos ordinários;
VII - programas estruturadores constantes no programa de Géstão

Estratégica de Ações e Recursos do Estado - GERAES; e
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VIII - despesa com o PASEP.
§ 3° - Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, o Ministério

Público e o Tribunal de Contas publicarão, no prazo de sete dias do
recebimento das informações, ato próprio estabelecendo os
montantes disponíveis para empenho e movimentação financeira.

Art. 45 - A lei orçamentária poderá conter dispositivo que autorize
operações de crédito para refinanciamento da dívida.

Art. 46— A abertura de créditos suplementares e especiais será feita
após autorização legislativa e mediante a indicação dos recursos
correspondentes.

§ 1° - Os créditos suplementares e especiais a que se refere o
"caput" deste artigo serão elaborados conforme detalhamento
constante no art. 19 desta lei, para o Orçamento Fiscal, e, no art. 30,
para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado.

§ 20 - A inclusão de grupos de despesa e de identificador de
procedência e uso em subprojetos, subatividades e nos
desdobramentos das operações especiais será feita por meio de
abertura de crédito suplementar.

Art. 47 - As dotações orçamentárias à conta das quais correrão as
despesas decorrentes de publicação de atos e matérias dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário no órgão oficial de imprensa do
Estado serão consignadas à Secretaria de Estado de Fazenda, em
conformidade com o disposto no art. 2° da Lei n° 10.468, de 5 de abril
de 1991.

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 SUS, dos institutos de
previdência e aqueles que não integram a unidade de tesouraria.

Art. 49 - São vedados os procedimentos efetuados pelos
ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem
comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Art. 50 - Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1°,
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inciso II, da Constituição Federal, ficam autorizados aumentos de
remuneração, concessões de vantagens, criação de cargos,
empregos e funções e alterações de estruturas de carreiras, conforme
lei específica, bem como admissões ou contratações de pessoal a
qualquer título, observado o disposto na Lei Complementar Federal n°
101, de 2000.

Art. 51 - Para fins do disposto no § 30 do art. 16 da Lei
Complementar Federal n° 101, de 2000, são consideradas despesas
irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites previstos nos
incisos 1 e II do art. 24 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia
e de outros serviços e compras.

Art. 52 - 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 1-temoderivados", em
conformidade com o inciso 1 do art. 50 da Lei n° 15.033, de 20 de
janeiro de 2004;

II - à construção do Centro de Convenções de Juiz de Fora;
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 VII do art. 10 da Lei Federal
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, incluído pela 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 vitima de violência;
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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.
Art. 53 - A lei orçamentária priorizará as áreas de menor índice de

Desenvolvimento Humano - IDH - na destinação dos recursos
relativos a programas sociais.

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
geração de emprego.

Art. 54 - Dos recursos correspondentes a, no mínimo, 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
administrados, serão destinados, no mínimo, 20% (vinte por cento) a
financiamento de projetos de pesquisa desenvolvidos por instituições
estaduais.

Art. 55 - 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.

Art. 56 - A lei orçamentária conterá dotação para execução e
operacionalização de programas e projetos de geração de
tecnologias, de conhecimento, de informações e de infra-estrutura que
visem a atender demandas emergenciais de pesquisa e
experimentação do agronegócio no Estado.

Art. 57 - 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,
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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.

Art. 58 - O Poder Executivo enviará, juntamente com a proposta de
lei orçamentária, relatório específico para cada ação a ser executada
mediante parceria público-privada.

Art. 59 - O Anexo IV integra esta lei na forma de incisos deste
artigo, que serão compatibilizados pelo Poder Executivo no Anexo 1
desta lei.

Art. 60— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 61 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Jô Moraes, relatora - Vanessa Lucas.

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

- Programa 0347— Reestruturação da Plataforma Logística e de
Transportes da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH
Ação P876 - Alargamento e reestruturação da Avenida Antônio Carlos
- Infra-estrutura melhorada (percentual) 33%;

II - Programa 043 - Construção de centro de convenções - Belo
Horizonte e Juiz de Fora - Centro de feiras e exposições de Minas
Gerais acompanhado (centro de feiras) 2.

OBSERVACAO: Os Anexos 1, II e III desta lei permanecem com a
redação publicada no Diário do Legislativo de 20 de maio de 2004.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.690/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.690/2004, de autoria do Governador do

Estado, que dispõe sobre a reestruturação societária da Companhia
Energética de Minas Gerais - CEMIG -, altera a Lei n° 8.655, de 18
de setembro de 1984, e dá outras providências, foi aprovado no 20
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.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte

redação final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.690/2004

Dispõe sobre a reestruturação societária da Companhia Energética
de Minas Gerais - CEMIG -, mediante alteração da 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"
deste artigo, poderá:

- prestar serviço de consultoria, no Brasil e no exterior, dentro de
sua área de atuação;

II - exercer atividades direta ou reflexamente relacionadas com 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 CEMIO, 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 da CEMIG e às
empresas de que esta venha a participar 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
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ser transferidas a uma única subsidiária integral especialmente
constituída para essa finalidade.

Art. 40 - Fica assegurado o direito ao dividendo mínimo de 6% (seis
por cento) ao ano, previsto no art. 9° da Lei n° 828, de 14 de
dezembro de 1951, às ações da CEMIG emitidas até a data de
publicação desta lei.

Art. 50 - Ficam revogados o art. 9 0 da Lei n° 828, de 14 de
dezembro 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.

Ad. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Laudelino Augusto.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.744/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.74412004, de autoria do Governador do

Estado, que 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, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no ! 10

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 § 10 do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.744/2004
Altera a Lei n° 14.694, de 30 de julho de 2003, que disciplina a

avaliação de desempenho institucional, o Acordo de Resultados, a
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°— Os dispositivos a seguir relacionados da Lei n° 14.694, de
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30 de julho de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

V - interveniente o órgão, entidade ou 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. 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. 31 - A estimativa de recursos de que trata o art. 29 desta lei
constará na proposta orçamentária anual, com previsão detalhada
para as aplicações previstas no mesmo artigo, em dotação específica
na SEPLAG.

MI. 32 - Durante a vigência do Acordo de Resultados, os recursos
de que trata o art. 29 desta lei 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 um terço do montante apurado.

§ l o - 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 do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e do
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 os servidores
ocupantes de cargo de provimento efetivo, os detentores de função
pública e os ocupantes, exclusivamente, de cargo de provimento em
comissão, no âmbito de cada órgão, entidade ou unidade
administrativa.
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§ 20 - A unidade administrativa poderá, na forma do

regulamento, ser de hierarquia inferior à do acordado, no caso de
existir rateio orçamentário e financeiro das despesas e
responsabilização por centro de custo.

Art. 34 - Compete à câmara temática específica do Colegiado de
Gestão Governamental criado pela Lei Delegada n° 49, de 2 de
janeiro de 2003, integrada por representantes das áreas de
planejamento, gestão e finanças, proceder à apuração das economias
com despesas correntes e da ampliação da arrecadação de receitas
obtidas na execução orçamentária e financeira, conforme previsto no
art. 30 desta lei, e verificar o cumprimento dos requisitos e limites
previstos nesta lei para a sua aplicação.".

Art. 20 - O art. 90 da Lei n° 14.694, de 2003, fica acrescido dos
seguintes % 2° e 3°, passando seu parágrafo único a vigorar como §
1°

"Art. 9° -
§ 2° - 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.

§ 3° - Aos acordos de resultados a que se refere o § 20 deste artigo
não se aplica o disposto nos arts. 5 0 , VIII; 26, 1, II e III e 29 a 34 desta
lei.".

Art. 3 0 - O "caput" e os § 1° e 2 0 do art. 30 da Lei n° 14.694, de
2003, passam a vigorar com a redação que segue, ficando o artigo
acrescido do seguinte § 4°:

"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° - Adicionalmente ao disposto no "caput' deste artigo, o
desempenho do órgão, entidade ou unidade administrativa será
aferido em função das metas, da cobertura e da qualidade dos
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serviços prestados e das atividades realizadas 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
prestados e das atividades realizadas, conforme disposto no Acordo
de Resultados.

(. ..)
§ 4° - As economias decorrentes da ação dos órgãos, entidades e

unidades administrativas previstas no § 3 0 deste artigo poderão ser
neles aplicadas na forma e nos limites estabelecidos em regulamento,
bem como nos seus respectivos Acordos de Resultados.".

Art. 4 ° - A Lei n° 14.694, de 2003, fica acrescida do seguinte art.
32-A:

"Art. 32-A - Os recursos orçamentários provenientes da ampliação
real da arrecadação de receitas da Administração Pública estadual
poderão ser aplicados no pagamento de prêmio por produtividade.

§ l ' - Considera-se ampliação real da arrecadação de receitas 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"."
§ 2° - Para o cálculo de que trata o § 1° deste artigo, será

considerada, dentre 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 provenientes de impostos e 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 provenientes de receitas
diretamente arrecadadas de cada órgão, entidade ou unidade
administrativa, excluídos os impostos e as taxas de que trata o inciso
II deste artigo;

II - até 3% (três por cento) dos recursos provenientes de impostos e
taxas, podendo tal limite ser aumentado em até l% (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



1031
entre os órgãos, entidades e unidades administrativas será
definida em regulamento".".

§ 5 0 - 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
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 desta lei".".

§ 8° - Para os fins do disposto neste artigo, exclui-se a receita
proveniente de multa.".

Art. 5 0 - Os § 1 o e 20 do art. 33 da Lei n° 14.694, de 2003, passam
a vigorar com a redação que segue, ficando o artigo acrescido do
seguinte § 30:

"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 detentor de
função pública, mesmo quando no exercício de 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.

§ 30 - O montante disponível para o pagamento de prêmio por
produtividade corresponde à soma dos recursos provenientes das
economias com despesas correntes e da ampliação da arrecadação
de receitas, observado o disposto nesta lei.".

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Laudelino Augusto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.753/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.753/2004, de autoria do Governador do

Estado, que dispõe sobre o reajuste do vencimento básico dos
servidores policiais civis e da remuneração básica dos militares e dá
outras providências, 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° 1.753/2004
Reajusta o vencimento básico dos policiais civis e a remuneração

básica dos militares e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - Ficam reajustados em 6% (seis por cento) o vencimento

básico dos cargos integrantes do Quadro Específico de Provimento
Efetivo da Polícia Civil, de que trata o Anexo l-b da Lei n° 6.499, de 4
de dezembro de 1974, e a remuneração básica dos postos e
graduações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar,
considerado o disposto nas Leis Delegadas n° 42, de 7 de junho de
2000, n° 43, de 7 de junho de 2000, e n° 45, de 26 de julho de 2000, e
no art. 109 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.

Art. 20 - Ficam reajustados em 6% (seis por cento) os valores
constantes na tabela de vencimento básico da classe de Agente de
Segurança Penitenciário, a que se refere a Lei n° 14.695, de 30 de
julho de 2003, e dos servidores ocupantes de cargos da classe de
Agente de Segurança Penitenciário, a que se refere o art. 6 0 da Lei n°
13.720, de 27 de setembro de 2000.

Art. 30 - Ficam reajustados em 6% (seis por cento) os valores
remanescentes das parcelas mensais dos contratos temporários de
prestação de serviços de Agente de Segurança Penitenciário.

rÃ
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Parágrafo único - Para fins do reajuste de que trata o "caput"

deste artigo, fica dispensada a celebração de termo aditivo ao contrato
temporário vigente.

Art. 40 - Os reajustes a que se refere esta lei têm efeito a partir de 1°
de julho de 2004.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Laudelino Augusto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇAO N°
1.774/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução n° 1.774/2004, de autoria da Mesa da

Assembléia, que altera os arts. 8 0 e 10 da Resolução n° 5.214, de ?
de dezembro de 2003, que altera o sistema de carreira dos servidores
da Secretaria da Assembléia Legislativa, e dá outras providências, foi
aprovado no 20 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 § 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 RESOLUÇÃO N° 1.774/2004
Altera os arts. 80 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 0 - Os arts. 80 e 10 da Resolução n°5.214, de 23 de dezembro

de 2003, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art.8°—( ... )
§ l ' - 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
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no inciso l 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 0 da Resolução n° 5.203, de 19 de março de 2002,
poderá concorrer, em 1° de janeiro de 2006, a um padrão de
vencimento, contando-se como período aquisitivo os anos de 2003 e
2005;

V - o 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° da Resolução n° 5.203,
de 19 de março de 2002, poderá concorrer:

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 1° 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° 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. 3° da Resolução n° 5.203,
de 19 de março de 2002, poderá concorrer:

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 1° de janeiro de 2006, a um padrão de vencimento, contando-
se como período aquisitivo os anos de 2003 e 2005.

§ 1 0 - 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.

(...)
§3°-C..)
li - o servidor que, ao final do período aquisitivo, não possua a

escolaridade especificada para a classe em que esteja posicionado na

rs
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carreira correspondente ao cargo do qual é titular, ou para a
classe subseqüente, no caso de mudança de classe;

5° - O desenvolvimento na carreira decorrente da aplicação dó
disposto neste artigo se dará por:	 ii

- 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 9° da Resolução
n° 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. 20 a 23 de dezembro de 2003.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Dinii

rÃ'
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2004

ATAS

ATA DA 128 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 22 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 301612004
Às 9h45mín, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

José Haueisen e os Deputados Doutor Ronaldo, Fábio Avelar e
Laudelino Augusto, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta, e discutir e votar proposições
da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios da Agência Nacional de Aguas - ANA -, informando que os
encontros regionais que vão debater a implantação do Comitê da
Bacia do Rio Verde Grande se iniciaram no dia 14/6/2004, publicado
no "Diário do Legislativo" de 19/6/2004; do Sr. Luiz Márcio de Oliveira,
encaminhando cópia do Projeto MunicíBlO 10, de sua autoria,
publicado no "Diário do Legislativo" de 17/6/2004, e fax do Presidente
da ONG Ponto Terra, Ronaldo Malard, convidando para a palestra
"Como a reciclagem pode contribuir para gerar renda e proteger o
meio ambiente", que se realizou no dia 24/6/2004. A Presidente acusa
o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n

o
s 1.650/2004, no 1° turno

(Deputado Leonardo Quintão), e 1.586/2004, em turno único, cuja
relatoria avocou a si. Passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei n°
1.357/2004 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Fábio Avelar, aprovado pela Comissão. Passa-se à 28 Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.586/2004
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(relatora: Deputada Maria José Haueisen), que recebeu parecer
por sua aprovação com a Emenda n° 1 da Comissão de Constituição e
Justiça. Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos nos
3.002 e 3.005/2004. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos
Deputados Laudelino Augusto em que solicita enviar ofício à FEAM
solicitando cópia do processo de licenciamento da empresa MS
Metais, instalada no Município de Pouso Alegre, para análise da
Comissão; ao Secretário de Estado do Meio Ambiente solicitando que
determine a retirada de laudo técnico, por instituição pública, da
qualidade da água e do solo no entorno da empresa MS Metais, para
verificar a provável existência de contaminação por chumbo; e Lúcia
Pacífico solicitando a realização de reunião conjunta com a Comissão
de Defesa do Consumidor e do Contribuinte para debaterem, em
audiência pública, a preservação da área do manancial do
Cercadinho. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Doutor Ronaldo, Presidente - Fábio Avelar - Laudelino Augusto -

Dalmo Ribeiro Silva.	 -
ATA DA 14 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15- LEGISLATURA, EM 30/6/2004
As 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Leonídio Bouças, Weliton Prado e Dalmo Ribeiro Silva, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Leonidio Bouças, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Weliton Prado, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

rs
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cada um por sua vez, os Projetos de Lei n

o
s 1.572/2004 (relator:

Deputado Weliton Prado), 1.612/2004 (relator: Deputado Sidinho do
Ferrotaco), 1.626/2004 (relator: Deputado Weliton Prado) e
1.643/2004 (relatora: Deputada Ana Maria Resende). Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos
3.017, 3.030, 3.031, 3.035, 3.036, e 3.063/2004. São aprovados em
redação final os Projetos n os 1.507 e 1.535/2004. 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, 7 de julho de 2004.
Ana Maria Resende, Presidente - Sidinho do Ferrotaco - Weliton

Prado.
ATA DA 13° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 30/6/2004

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Maria Olívia, Chico Rafael e Laudelino Augusto, 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 apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: "e-
mail" do Secretário de Turismo, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 2.938/2004, desta Comissão; ofícios do Secretário
de Transportes e Obras Públicas, publicados no "Diário do Legislativo"
dos dias 17 e 24/6/2004, e do Presidente do Centro de Educação
Tecnológica do Comércio, publicado no "Diário do Legislativo", em
19/6/2004; cartão do Chefe de Gabinete do Ministro de Estado de
Turismo, prestando informação relativa ao Requerimento n°
2.770/2004, desta Comissão; "e-mail" do Secretário Adjunto de
Turismo, em que encaminha cópia da ata da 4a reunião do Fórum
Estadual de Turismo; ofício do Vice-Presidente do Núcleo Regional de
Manhumirim - SMEA -, publicado no "Diário do Legislativo", em
25/6/2004. Passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
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discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.304/2003,
na forma do Substitutivo n° 1 da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Chico Rafael). Passa-se à 2a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, .é
aprovado o Requerimento n° 3.001/2004. Passa-se à 3a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
realizada audiência pública desta Comissão para discutir o Projeto de
Lei n° 1.667/2004. 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, 8 de julho de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia - Biel Rocha.

ATA DA 1V REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 1/7/2004
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Alberto Pinto Coelho, Leonardo Moreira, Antônio
Carlos Andrada (substituindo este ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
por indicação da Liderança do BPSP), Ermano Batista (substituindo o
Deputado Fábio Avelar, por indicação da Liderança do BPSP) e a
Deputada Jâ Moraes, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Jô Moraes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofícios da
Defensoria Pública da Comarca de Uberlândia e da Sra. Márcia de
Castro Magalhães, publicados em 25/6/2004; do Grupo de Estudo do
Plano de Carreira, em que solicita sejam feitas alterações no Projeto
de Lei n° 1.33712003, do Governador do Estado, que estrutura as
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carreiras do Grupo de Atividades de Saúde. Passa-se à V Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei nos
1.333/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Paulo
Piau); 1.334/2004 na forma do Substitutivo n°1, com as Emendas nos
1 a 6 (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada, em virtude de
redistribuição); 1.51712004 na forma do Substitutivo n°1, da Comissão
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada)
e 1.744/2004 na forma do Substitutivo n°1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Ermano Batista). O Projeto
de Lei Complementar n° 49/2004 e os Projetos de Lei n

o
s 1.350 e

1.353/2004, 1.343 e 1.344/2003, 1.690, 1.481 e 1.686/2004 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.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n° 3.058/2004.
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, 6 de julho de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar - Dalmo Ribeiro Silva -

Jô Moraes - Leonardo Quintão.
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ, EM

10/7/2004
As 15h45min, comparecem no Ipê Campestre Clube, no Município

de Guapé, os Deputados Sebastião Navarro Vieira, Sargento
Rodrigues, Rogério Correia, Adalclever Lopes, Fábio Avelar e Dalmo
Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a realizar acareação entre os Srs. José Luiz Laudares, ex-Diretor-
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Presidente da COOCAFEG; e Douglas Soares Aguiar, ex-
empregado da COOCAFEG; e a ouvir os intimados: Srs. Messias
Benjamin, ex-membro da Diretoria da COOCAFEG; Marcelo Ávila, ex-
Diretor Administrativo e Financeiro da COOCAFEG; Severiano
Antônio Lara, membro da comissão provisória que fez o levantamento
do armazém; Luílio Antônio Bernardes, ex-fiel do armazém da
COOCAFEG; Altedes Moscardini Damasceno, produtor de café;
Edilson Antônio Oliveira, ex-Coordenador da Contabilidade da
COOCAFEG; Geraldo Magela Parula Teixeira, empresário; Pedro
Edison de Castro, que fez parte da comissão que apurou possíveis
fraudes na COOCAFEG; Carlos Wagner de Lima, ex-funcionário da
COOCAFEG, Eugênio Rita, responsável pela armazenagem de café
na COOCAFEG; e Nésio José Miranda, caminhoneiro que prestava
serviços à COOCAFEG. Foi realizada a acareação entre os Srs. José
Luiz Laudares e Douglas Soares Aguiar, e, em seguida, os Srs.
Messias Benjamin, Marcelo Ávila, Severiano Antônio Lara, Luílio
Antônio Bemardes, Eugênio Rita e Nésio José Miranda foram ouvidos
e questionados pelos parlamentares presentes. Foram ouvidos e
questionados também o Sr. José Afonso Turati, produtor rural, e a
Sra. Josie Aline de Oliveira, ex-funcionária da COOCAFEG, conforme
requerimento do Deputado Rogério Correia, aprovado nesta reunião.
Na fase de discussão e votação de proposições da Comissão, foram
aprovados requerimentos dos Deputados Adalclever Lopes, em que
pleiteia seja solicitado ao Presidente da COOCAFEG cópia da ata da
assembléia-geral extraordinária dessa Cooperativa, realizada no dia
5/9/2002, contendo a assinatura de todos os associados que
participaram da referida reunião; Rogério Correia, em que solicita seja
apreciado o convênio celebrado entre a COOPARAISO e a
COOCAFEG, assinado em 1998, pela Assembléia Legislativa sob a
ótica da legalidade, observando-se se há viabilidade jurídica de
ressarcimento do prejuízo dos cooperados da COOCAFEG pela
COOPARAISO; e Fábio Avelar, em que solicita sejam convocadas
para prestar depoimento a esta Comissão as pessoas mencionadas
pelo Sr. Marcelo Avila, que estariam envolvidas em irregularidades no
comércio de café no Município de Guapé. O Presidente esclarece que
o conteúdo desta reunião consta, na íntegra, nas notas taquigráficas.
Encerrado o prazo de duração da reunião e não sendo possível
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cumprir a sua finalidade, a Presidência determina a lavratura da
ata e convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária, a ser aberta imediatamente, às 21 h45min deste dia.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2004.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério

Correia - Adaiclever Lopes - Fábio Avelar - Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ, EM

10/7/2004
Às 21h45min, comparecem no ]pé Campestre Clube, no Município

de Guapé, os Deputados Sebastião Navarro Vieira, Sargento
Rodrigues, Rogério Correia, Adalclever Lopes, Fábio Avelar e Dalmo
Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os
intimados: Srs. Altedes Moscardini Damasceno, produtor de café;
Edilson Antônio Oliveira, ex-Coordenador da Contabilidade da
COOCAFEG; Geraldo Magela Parula Teixeira, empresário; Pedro
Edison de Castro, que fez parte da comissão que apurou possíveis
fraudes na COOCAFEG; e Carlos Wagner de Lima, ex-funcionário da
COOCAFEG. Os depoentes, cada um por sua vez, são ouvidos e
questionados pelos parlamentares presentes, exceto o Sr. Pedro
Edison de Castro, que foi dispensado de seu depoimento, conforme
deliberação dos membros da Comissão. Na fase de discussão e
votação de proposições da Comissão, é aprovado requerimento do
Deputado Sargento Rodrigues no qual solicita sejam ouvidos os Srs.
Geraldo Antônio dos Santos, Naisser Pinheiro Costa, Milton Mello e
Sérgio Ricardo Salvador dos Santos, O Presidente esclarece que o
conteúdo desta reunião consta, na íntegra, nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos Srs. André Ubaldino, Procurador de Justiça; José Rogério Lara,
Prefeito de Guapé, que auxiliou imensamente na organização da
reunião; Victor Corrêa de Oliveira, Promotor de Justiça da Comarca de
Guapé; João Bosco da Silva Penha, Delegado da Polícia Civil da
Comarca de Guapé; e Paulo César Pinto, Agente Fiscal de Tributos
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Estaduais; agradece ao Sr. Luciano, Presidente do Ipê Campestre
Clube, pela cessão do espaço para realizar a reunião, ao Sr. Floriano,
que cedeu sua casa para acomodar os depoentes que aguardavam
para prestar depoimento; aos depoentes pela colaboração e pelos
subsídios prestados à Comissão, e 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, 8 de julho de 2004.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério

Correia - Fábio Avelar - Adalclever Lopes - Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA i? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 6/7/2004

As 110h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Gustavo Valadares 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 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 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, no 1° turno, pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade do Projeto de Resolução n° 1.726/2004
(relator: Deputado Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição).
Neste momento, o Deputado Leonardo Moreira comparece no recinto.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer, no 1° turno, pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei n°
1.703/2004 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Bonifácio
Mourão). E aprovado requerimento em que se solicita seja convertido
em diligência ao Secretário de Planejamento e Gestão o Projeto de
Lei n 1.727/2004 (relator: Deputado Ermano Batista, em virtude de
redistribuição). Passa-se à 21 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
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único, cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nos
1.372 e 1.729/2004 (relator: Deputado Gustavo Valadares, o segundo
em virtude de redistribuição); 1.714/2004 (relator: Deputado Ermano
Batista, em virtude de redistribuição); e 1.754/2004 na forma do
Substitutivo n° 1 e pelo desmembramento e encaminhamento de parte
dessa proposição, na forma de projeto de lei, para a devida tramitação
(relator: Leonardo Moreira). Após discussão e votação, é aprovado o
parecer	que	conclui	pela	antijuridicidade,	ilegalidade	e
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 1.722/2004 (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 ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Gilberto Abramo, Presidente - Gustavo Valadares - Fábio Avelar -

Ermano Batista.
ATA DA 17a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 6/7/2004

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gil Pereira, Padre João e Doutor Viana, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gil
Pereira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado 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 matérias constantes na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: Ofício n°
45/2004, do Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, publicado no "Diário do Legislativo" de 24/6/2004; Ofício n°
576/2004, do Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, publicado no 'Diário do Legislativo" de 24/6/2004, e
ofício da Sra. Manha Aparecida Silva do Carmo, Procuradora da
Fazenda Nacional em Minas Gerais e Chefe da Divisão de Assuntos
Fiscais, que encaminha expediente contendo informações sobre a
situação	da	Cooperativa	Agropecuária	de	Argirita	de
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Responsabilidade Limitada. A Presidência informa que a
Mensagem n° 206/2004, do Governador do Estado, que encaminha
relação de terras públicas e devolutas a serem legitimadas ou
concedidas administrativamente, foi transformada no Ofício n° 9/2004,
conforme Decisão da Presidência desta Casa publicada no "Diário do
Legislativo" de 217/2004. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projeto de Resolução n° 1.742/2004, no 1° turno (Deputado
Luiz Humberto Carneiro); Mensagem Governamental n° 251/2004, em
turno único (Deputado Gil Pereira). Passa-se à V Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de
Resolução n° 1.742/2004 é retirado da pauta por determinação do
Presidente da Comissão por não cumprir pressupostos regimentais.
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. A
Presidência retira de pauta o Projeto de Lei n° 1.676/2004 por não
cumprir pressupostos regimentais. Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos n os 3.015, 3.020, 3.032 e 3.057/2004.
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 Arlen Santiago em que
solicita seja realizada audiência pública da Comissão na cidade de
Mirabela a fim de discutir a cadeia produtiva do carvão vegetal
produzido na região Norte de Minas, e Gil Pereira em que solicita seja
realizada audiência pública da Comissão para discutir a doença
sigatoka negra que incide sobre a cultura da banana. A Presidência
submete a discussão e votação o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n° 1.525/2004, que é aprovado. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária a ser
realizada no próximo dia 7/7/2004, às 14h45min, conforme edital de
convocação a ser publicado. Determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Gil Pereira, Presidente - Padre João - Luiz Humberto Carneiro -

Dalmo Ribeiro Silva.
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ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

REDAÇÃO NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 7/7/2004

As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Maria Olívia, Cecília Ferramenta (substituindo esta ao Deputado
Laudelino Augusto, por indicação da Liderança do PT) e Vanessa
Lucas (substituindo esta ao Deputado Djalma Diniz, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Maria Olívia, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Cecília Ferramenta, 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 os 272 e
1.335/2003 e 1.396/2004 (Deputada Vanessa Lucas); Projetos de Lei
n

o
s 1.709, 1.710 e 1.711/2004 (Deputada Cecília Ferramenta). Passa-

se à ? Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n

o
s 272 e

1.335/2003 e 1.396/2004 (relatora: Deputada Vanessa Lucas); e
1.709, 1.710 e 1.711/2004 (relatora: Deputada Cecília Ferramenta).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Laudelino Augusto - Djalma Diniz - Dimas

Fabiano.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA PROPOSTA DE AÇÃO

LEGISLATIVA N° 223/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
De autoria da Associação Comunitária de Chonin de Cima, a
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Proposta de Ação Legislativa n° 223/2004 tem por objetivo a
apresentação de projeto de lei dispondo sobre a cobrança de taxa
sobre a publicidade em postes de energia elétrica.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/4/2004, a proposta foi
distribuída a esta Comissão a fim de receber parecer, nos termos
regimentais. Nos termos do art. 102, XVI, "a", do Regimento Interno,
compete-nos analisar a matéria e sobre ela emitir parecer.

Fundamentação
A proposta de ação legislativa sob comento versa sobre a edição de

proposição legislativa tratando da tributação incidente sobre o uso
publicitário dos postes utilizados para iluminação pública.

Não obstante o seu mérito, a proposta não se encontra de acordo
com a ordem jurídica vigente. O projeto de lei em questão afrontaria a
repartição constitucional de competências.

A regulação relativa a postes usados pela rede de energia elétrica é,
por via de regra, matéria submetida à atividade legiferante do
município, mormente ao código de posturas de cada localidade. E
tema afeto ao interesse local, a que se refere o art. 30, 1, da
Constituição da República.

Subsidiariamente, compete à União, por meio de legislação
pertinente e normalização editada pela Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL -, disciplinar aspectos técnicos acerca da colocação
dos postes de iluminação, especificamente relativos à produção,
transmissão e prestação de serviço de energia elétrica. Nesse caso, a
norma federal pode incidir sobre a matéria, desde que com
observância de limites exatos, relativos ao nexo entre a energia
elétrica e o poste. E possível, por exemplo, que por razões vinculadas
à transmissão de energia a ANEEL fixe distância mínima a ser
observada na colocação dos postes, ou, ainda, faça outras restrições
de ordem técnica, como a área em que poderá ser colocada
publicidade. Não pode, contudo, avançar sobre a competência
municipal.

Visto que compete ao município dispor sobre postes de energia
elétrica, no âmbito das posturas municipais, inclusive sobre as
condições para a sua utilização em publicidade, é corolário necessário
dessa assertiva a competência do ente federativo local para o
exercício do poder de polícia sobre a matéria. Cumpre também ao
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município estabelecer requisitos para a publicidade em postes e
fiscalizar seu cumprimento, podendo, ainda em virtude dessa tarefa
que lhe é imposta pelo interesse público, exigir tributo, no caso, taxa.

Vê-se que nada pode o Estado efetuar no que diz respeito a essa
matéria. Mesmo considerando que cabe ao Estado editar,
concorrentemente com a União, normas de direito urbanístico, o que
lhe proveria de parcela de competência sobre o tema específico dos
postes, ainda assim a instituição de taxa somente pode ser feita pelo
detentor do exercício da prestação de serviço ou, como no caso em
análise, do poder de polícia.

Assim sendo, tendo em vista que compete ao município legislar
sobre a matéria sob nossa apreciação, constatamos que é impossível
a ação legislativa requerida pela sociedade civil.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 22312004.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
André Quintão, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Paulo

Cesar.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 22/2003
Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição n° 22/2003, apresentada por
um terço dos membros da Assembléia Legislativa, tendo como
primeiro signatário o Deputado Durval Angelo, altera a Seção III do
Capítulo II da Constituição do Estado e acrescenta artigos ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

Aprovada no 2 0 turno, com as Emendas n os 1 a 6 ao vencido no 10
turno, vem agora a proposta 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.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 22/2003
Altera dispositivos da Constituição do Estado e acrescenta artigos

ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com o objetivo de
promover a unificação da Segunda Instância da Justiça Comum
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Estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Os arts. 66, IV, "b"; 79, § 1°; 99, parágrafo único; 103, II,

e 106, 1, "b", e II, da Constituição do Estado passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art.66—C..)
IV—( ...)
b) a criação, transformação ou extinção de cargo e função públicos

de sua Secretaria e da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar, sob o
regime jurídico único dos servidores civis, e a fixação da respectiva
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos arts. 24, § i°e 2 0 , e 32;

(. .
Art. 79—(...)
§ 1° - O Auditor tem os mesmos impedimentos e garantias do Juiz

de Direito de entrância mais elevada e, quando em substituição a
Conselheiro, os mesmos direitos, garantias e impedimentos deste.

Art. 99—C..)
Parágrafo único - Recebidas as indicações, o Tribunal de Justiça

formará lista tríplice e a enviará ao Governador do Estado, que, nos
vinte dias subseqüentes, escolherá um de seus integrantes para
nomeação.

Art. 103—(...)
11-( ... )
b) expedir decisão normativa em matéria administrativa de economia

interna do Poder Judiciário, ressalvada a autonomia administrativa do
Tribunal de Justiça Militar;

(. ..)
Art. 106-C..)
1 -( ... )
b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2° do art. 93,

os Juízes do Tribunal de Justiça Militar, os Juízes de Direito, os
membros do Ministério Público, o Comandante-Geral da Polícia Militar
e o do Corpo de Bombeiros Militar e os Prefeitos Municipais, nos
crimes comuns e nos de responsabilidade;
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II - julgar em grau de recurso as causas decididas em primeira
instância, ressalvadas as de competência de Tribunal Federal, do
Tribunal de Justiça Militar ou de órgãos recursais dos juizados
especiais;".

Art. 2 0 - O inciso III do "caput" do art. 98 da Constituição do Estado
passa a vigorar com a redação que segue, ficando o artigo acrescido
do seguinte parágrafo único:

"Art.98—( ...)
III - o acesso ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça Militar

far-se-á alternadamente por antigüidade e merecimento, apurados,
respectivamente, entre os Juízes de Direito da entrância mais elevada
e entre os Juízes Auditores;

(. ..)
Parágrafo único - Para o acesso ao Tribunal de Justiça, a última

entrância, prevista no inciso III deste artigo, será integrada pelos
Juízes de Direito titulares de varas do juizado comum e pelos Juízes
Auxiliares da Comarca de Belo Horizonte.".

Art. 30 - O § 20 do art. 110 da Constituição do Estado passa a
vigorar com a redação que segue, ficando o artigo acrescido do
seguinte § 30:

"Art. 11O—( ...)
§ 20 - O Juiz do Tribunal de Justiça Militar e o Juiz Auditor gozam,

respectivamente, dos mesmos direitos e vantagens do
Desembargador e do Juiz de Direito de entrância mais elevada e
sujeitam-se às mesmas vedações.

§ 30 - Os vencimentos do Juiz do Tribunal de Justiça Militar e do
Juiz Auditor serão fixados em lei, observado o disposto no inciso V do
art. 93 da Constituição da República.".

Art. 4 0 - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias fica
acrescido dos seguintes arts. 123, 124 e 125:

"ALI. 123 - O Presidente do Tribunal de Justiça encaminhará à
Assembléia Legislativa, no prazo de cento e oitenta dias contados da
data de publicação da emenda que acrescentou este artigo ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, projeto de lei complementar
adaptando a organização e a divisão judiciárias do Estado às
modificações introduzidas na Constituição do Estado pela mesma

rÁ



1051
emenda.

Parágrafo único - A lei complementar resultante do projeto a que se
refere o "caput" deste artigo transformará os cargos de Juiz do
Tribunal de Alçada em cargos de Desembargador, mantida a classe
de origem, e estabelecerá a forma de aproveitamento, nos novos
cargos, dos magistradas ocupantes dos cargos transformados.

Art. 124 - Até que entrem em vigor as alterações a serem
introduzidas na organização e na divisão judiciárias do Estado, nos
termos do art. 123, o Tribunal de Alçada continuará funcionando com
as atribuições e as competências em vigor na data da publicação da
emenda que acrescentou este artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

Art. 125 - O Presidente do Tribunal de Justiça encaminhará à
Assembléia Legislativa projeto de lei dispondo sobre o Quadro de
Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça, atendendo às
necessidades de funcionamento do Tribunal após a unificação da
Segunda Instância prevista na emenda que acrescentou este artigo ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 1° - A lei resultante do projeto a que se refere o "caput" deste
artigo estabelecerá a forma do aproveitamento, no Quadro de Pessoal
da Secretaria do Tribunal de Justiça, dos servidores ocupantes de
cargos da Secretaria do Tribunal de Alçada.

§ 2° - Os bens e o patrimônio do Tribunal de Alçada passam a
integrar o acervo patrimonial do Tribunal de Justiça.

§ 3° - As verbas, as dotações orçamentárias e as previsões de
despesas do Tribunal de Alçada, aprovadas por lei, serão alocadas ao
orçamento do Tribunal de Justiça.".

Art. 5°— Ficam revogados o inciso II do "caput" do art. 96, o § 1° do
art. 106 e os arts. 107, 108 e 270 da Constituição do Estado.

Art. 60 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Jô Moraes, relatora - Vanessa Lucas.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 17 DE JULHO DE 2004

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 16/7/2004, as seguintes
comunicações:

Da Deputada Maria Olivia, dando ciência à Casa do falecimento da
Sra. Irene Nogueira Guimarães, ocorrido em 15/7/2004, em ltaúna. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (2), dando ciência à Casa do
falecimento do Sr. Celso Mello de Azevedo, ocorrido em 16/7/2004,
em Belo Horizonte, e do Sr. Otacílio Borges Costa, ocorrido em
8/7/2004, em Pouso Alegre. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 20 DE JULHO DE 2004

RESOLUÇÃO

Altera os arts. 80 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.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1 0 - Os arts. 80 e 10 da Resolução n.° 5.214, de 23 de
dezembro de 2003, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 8°-( ... )
§ 1° - Os requisitas 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. lO-(...)

- 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° de janeiro de 2006, a um padrão de
vencimento, contando-se como período aquisitivo os anos de 2003 e
2005;

V - o servidor que obteve, em 1° de janeiro de 2002, a
promoção de que trata o art. 5 0 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. 30 da Resolução n.°
5.203, de 19 de março de 2002, poderá concorrer:

a) em 1 0 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;
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VI - o servidor que, em 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 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.

§ 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.

§3°—(...)
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;

§ 5° - 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. 2° - 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. 70, 80 e 9° da Resolução
n.° 5.203, de 19 de março de 2002.

Art. 30 - Esta resolução entra em vigor na data de sua
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publicação, retroagindo os efeitos do art. 2 0 a 23 de dezembro de
2003.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de
julho de 2004.

Mauri Torres - Presidente da ALMG

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 2112003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 21/2003, de autoria do
Procurador-Geral de Justiça, que dispõe sobre o acesso, conferido ao
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a banco de dados de
caráter público ou relativo a serviço de relevância pública, foi
aprovado no 20 turno, na forma do Substitutivo n° 2.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°21/2003
Altera a Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, que

dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado, e a Lei
Complementar n° 67, de 22 de janeiro de 2003, que cria o Fundo
Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - FLJNEMP.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 67 da Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de

1994, fica acrescido dos seguintes inciso XIV e § 80 e 90:
"Art. 67 - ( ... )
XIV - consultar banco de dados de caráter público ou relativo a

serviço de relevância pública, ressalvadas as hipóteses de sigilo legal
e a inviolabilidade dos direitos individuais.

§ 80 - Os procedimentos administrativos investigatórios, inclusive o
inquérito civil público, observarão, obrigatoriamente, os requisitos e
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prazos estabelecidos em ato do Procurador-Geral de Justiça,
atendidas as normas pertinentes.

§ 90 - Na hipótese do inciso XIV do "caput" deste artigo, as
notificações e requisições, quando tiverem como destinatários
exclusivos para a prática do ato o Governador do Estado, membro do
Poder Legislativo Estadual, Desembargador, Juiz do Tribunal Militar,
Conselheiro do Tribunal de Contas e Secretário de Estado, serão
requeridas pelo Procurador-Geral de Justiça.".

Art. 20 - O art. 30 da Lei Complementar n° 67, de 22 de janeiro de
2003, fica acrescido dos seguintes incisos VII e VIII:

"Art. 3°- ( ... )
VII - valores e bens oriundos de termos de ajustamento de conduta

firmados no âmbito das promotorias que atuam na proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos, ressalvados aqueles oriundos de órgãos e
entidades públicos estaduais e municipais, e respectivos agentes
políticos;

VIII - valores provenientes de despesas com perícias técnicas
realizadas, nas hipóteses em que o Ministério Público atuar
promovendo inquérito civil, outro procedimento administrativo, ação
civil pública e proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.".

Art. 3° - O "caput" do art. 40 e o "caput" do art. 70 da Lei
Complementar n° 67, de 2003, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 40 - O órgão gestor do FUNEMP é o Ministério Público, ao qual
compete a fixação das diretrizes operacionais e a administração do
Fundo, assegurada a representação da sociedade civil no Conselho
Gestor.

Art. 7° - O grupo coordenador do FUNEMP será composto por
quatro representantes da administração superior, dois representantes
dos serviços auxiliares do Ministério Público e um representante da
sociedade civil, na forma regulamentar.".

Art. 4° - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.	 ii
Maria Olívia, Presidente - Jô Moraes, relatora - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 191/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 191/2003, de autoria do Deputado Antônio Júlio,
que acrescenta dispositivos à Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de 1994,
e dispõe sobre a realização de convênio entre o Estado e as
Associações de Proteção e Assistência aos Condenados - APACs -,
foi aprovado no 2 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 191/2003
Acrescenta dispositivos à Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de 1994,

que contém normas de execução penal, e dispõe sobre a realização
de convênio entre o Estado e as Associações de Proteção e
Assistência aos Condenados - APACs.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescido ao art. 157 da Lei n° 11.404, de 25 de janeiro

de 1994, o seguinte inciso VIII:
"Art. 157-
VIII - as entidades civis de direito privado sem fins lucrativos que

tenham firmado convênio com o Estado para a administração de
unidades prisionais destinadas ao cumprimento de pena privativa de
liberdade.".

Art. 20 - Fica acrescido ao Título VI - Dos órgãos da Execução Penal
- da Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de 1994, o Capítulo IX - Das
Entidades Civis de Direito Privado sem Fins Lucrativos -, composto
dos seguintes arts. 176-A e 176-8:

"CAPITULO IX
DAS ENTIDADES CIVIS DE DIREITO PRIVADO SEM FINS

LUCRATIVOS
Art. 176-A - Compete às entidades civis de direito privado sem fins

lucrativos que tenham firmado convênio com o Estado para a
administração de unidades prisionais destinadas ao cumprimento de

rs
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pena privativa de liberdade, nos termos do inciso VIII do art. 157:

- gerenciar os regimes de cumprimento de pena das unidades que
administrarem, nos termos definidos em convênio;

II - responsabilizar-se pelo controle, pela vigilância e pela
conservação do imóvel, dos equipamentos e do mobiliário da unidade;

III - solicitar apoio policial para a segurança externa da unidade,
quando necessário;

IV - apresentar aos Poderes Executivo e Judiciário relatórios
mensais sobre o movimento de condenados e informar-lhes, de
imediato, a chegada de novos internos e a ocorrência de liberações;

V - prestar contas mensalmente dos recursos recebidos;
VI - acatar a supervisão do Poder Executivo, proporcionando-lhe

todos os meios para o acompanhamento e a avaliação da execução
do convênio.

Art. 176-B - Incumbem à diretoria da unidade de cumprimento de
pena privativa de liberdade administrada por entidade civil de direito
privado sem fins lucrativos conveniada com o Estado as atribuições
previstas no art. 172 desta lei.".

Art. 30 - O Poder Executivo poderá firmar convênio com Associações
de Proteção e Assistência aos Condenados - APACs - para a
administração de unidades de cumprimento de pena privativa de
liberdade no Estado, nos termos do art. 157 da Lei n° 11.404, de
1994.

Art. 40 - Para firmar convênio com o Poder Executivo, a APAC
deverá atenderás seguintes condições:

- ser entidade civil de direito privado sem fins lucrativos;
II - adotar o trabalho voluntário nas atividades desenvolvidas com os

recuperandos, utilizando o trabalho remunerado apenas em atividades
administrativas, se necessário;

III - adotar como referência para seu funcionamento as normas do
estatuto da APAC de ltaúna;

IV - ter suas ações coordenadas pelo Juiz de Execução Criminal da
comarca, com a colaboração do Ministério Público e do Conselho da
Comunidade previsto na Lei de Execução Penal;

V - ser filiada à Fraternidade Brasileira de Assistência aos
Condenados - FBAC.

Art. 50 - Serão definidos no convênio a que se refere o art. 30:

rC
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- os termos de contratação de pessoal;

II - as condições para a administração das unidades de cumprimento
de pena privativa de liberdade no Estado, observadas as
peculiaridades de cada uma e a legislação vigente.

Art. 60 - As APACs conveniadas com o Estado deverão cumprir o
determinado nos arts. 176-A e 176-B da Lei n° 11.404, de 1994,
acrescidos por esta lei.

Art. 7° - São responsabilidades do Poder Executivo na execução dos
convênios com entidades civis de direito privado sem fins lucrativos
para a administração de unidades prisionais destinadas ao
cumprimento de pena privativa de liberdade no Estado:

- o repasse de recursos para a administração da unidade, nos
termos do convênio;

II - a articulação e a integração com os demais órgãos
governamentais para uma atuação complementar e solidária de apoio
ao desenvolvimento do atendimento pactuado;

III - a fiscalização e o acompanhamento da administração das
APACs.

Art. 80- Os recursos a que se refere o inciso 1 do art. 7 0 poderão ser
destinados a despesas com:

- assistência ao condenado, prevista na Lei de Execução Penal;
II - reforma e ampliação do imóvel da unidade;
III - veículos para atendimento às demandas dos condenados

previstas na legislação;
IV - itens diversos, definidos em convênio.
Art. 90 - Serão objeto de convênio entre o Estado e as APACs as

unidades de cumprimento de pena privativa de liberdade que se
destinem:

- a condenados em regime fechado, semi-aberto e aberto, com
sentença transitada em julgado na comarca;

II - a condenados cujas famílias residam na comarca;
III - a condenados que tenham praticado crime no âmbito da

comarca.
Parágrafo único - Não será admitido, nas unidades de cumprimento

de pena privativa de liberdade de que trata este artigo, o recebimento
de outros condenados do Estado, salvo com a expressa concordância
do diretor da unidade e do Juízo da Execução Criminal, ouvido o

rs



Ministério Público.
Art. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Jô Moraes, relatora - Vanessa Lucas.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2004

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 49/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei Complementar n° 49/2003, de autoria do

Governador do Estado, que institui e estrutura a carreira da Advocacia
Pública do Estado e a carreira de Advogado Autárquico «e
Fundacional, foi aprovado no 2 0 turno, com as Emendas nos 1 e 2 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 0 do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 49/2003
Institui as carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder

Executivo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPITULO 1
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1 0 - Ficam instituídas as seguintes carreiras do Grupo •de
Atividades Jurídicas do Poder Executivo:

- carreira da Advocacia Pública do Estado, composta de cargos de
Procurador do Estado;

II - carreira de Advogado Autárquico.
§ 1° - A estrutura das carreiras instituídas no "caput" deste artigo e o

número de cargos de cada uma delas são os constantes no Anexo 1
desta lei.

§ 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 complementar, considera-se:
- grupo de atividades o conjunto de carreiras agrupadas segundo

sua área de atuação;
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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 dos cargos 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.

CAPÍTULO II
DA CARREIRA DA ADVOCACIA PÚBLICA DO ESTADO

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 3° - Os cargos da carreira da Advocacia Pública do Estado são
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 'capuf'

deste artigo será definido em ato do Advogado-Geral do Estado.
§ 20 - São vedadas a mudança de lotação de cargos da carreira da

Advocacia Pública do Estado e a transferência de seus ocupantes
para os demais órgãos e entidades da Administração Pública
estadual.

§ 30 - A cessão de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo
de Procurador do Estado para unidades administrativas distintas
daquelas a que se refere o "caput" deste artigo somente será
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permitida para o exercício de cargo de provimento em comissão
ou função gratificada.

Art. 40 - São atribuições do Procurador do Estado da carreira da
Advocacia Pública do Estado:

- representar judicial e extrajudicialmente os órgãos e as entidades
da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do 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 inconstitucionalidade, bem
como preparar informações a serem prestadas pelo Governador do
Estado;

IV - participar de comissão e grupo de trabalho, por determinação
do Advogado-Geral do Estado;

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 da Administração Pública direta, autárquica e fundacional
do Estado ou em qualquer ação constitucional;

VII - inscrever e cobrar a dívida ativa do Estado e de suas
autarquias e fundações públicas e exercer o controle de legalidade do
seu lançamento;

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 pagamehto,
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 outro ato normativo;
XII - desempenhar outras atribuições expressamente cometidas por

lei, pelo Advogado-Geral do Estado ou pelo Governador do Estado.
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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, § 2°, e 128,
§ 5°, da Constituição do Estado.

Art. 50 - O ocupante de cargo da carreira da Advocacia Pública do
Estado cumprirá carga horária de trabalho de quarenta horas
semanais.

Art. 60 - E vedado ao servidor a que se refere o art. 5 0 desta lei 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 do art. 37
da Constituição da República, observada a compatibilidade de
horários.

Seção II
Do Ingresso

Art. 7° - 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 - OAB-MG -, em todas as
suas fases.

Parágrafo único - São requisitos para o ingresso em cargo da
carreira da Advocacia Pública do Estado:

- ser brasileiro nato ou naturalizado;
II - ser bacharel em Direito inscrito na OAB.
Art. 80 - O concurso público para ingresso em cargo da 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 do concurso serão publicadas em

edital aprovado pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral do
Estado, que conterá, tendo em vista as especificidades das
atribuições do cargo, no mínimo:

- o número de vagas existentes;
11 - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos
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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) de estar no gozo dos direitos políticos;
b) de estar em dia com as obrigações militares;
VII - a escolaridade mínima de nível superior exigida para o

ingresso em cargo da carreira.
§ 20 - O concurso público será convocado pelo Advogado-Geral do

Estado, em face de necessidade da instituição, mediante aprovação
do órgão estadual 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 0 - Os resultados do concurso serão homologados pelo
Advogado-Geral do Estado, por meio de resolução.

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

§ 31 - Ao Conselho Superior da Advocacia-Geral do Estado compete
decidir sobre a prorrogação do prazo de validade do concurso.

Art. 10 - Para a posse em cargo de carreira da Advocacia Pública
do Estado, o candidato aprovado deverá comprovar:

- cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do §
l°do art. 80 desta lei complementar;

li - 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 pelas normas estatutárias vigentes, observado
o disposto nesta lei complementar.

Parágrafo único - Poderá ser instituído curso preparatório para o
exercício das atribuições dos cargos da carreira da Advocacia Pública
do Estado.

Art. 12 - 0 Procurador do Estado, durante o período de estágio
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probatório, será submetido a 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, observada a
legislação pertinente.

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, ingressar na carreira da Advocacia Pública do
Estado em cargo com jornada equivalente à do cargo de origem, cuja
remuneração, incluídos adicionais, gratificações e vantagens
pessoais, for superior à do cargo de Procurador do Estado, 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 do Estado

Art. 14 - O desenvolvimento na carreira da Advocacia Pública do
Estado dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 15 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se
encontra para o grau subseqüente, no mesmo nível da carreira a que
pertence.

§ 1° - Fará jus à progressão o servidor que preencher os seguintes
requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;
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 da legislação
pertinente.

§ 2° - A progressão dar-se-á por ato do Advogado-Geral do Estado.
Art. 16 - Promoção é a passagem do servidor do nível em que se

encontra para o nível subseqüente, na mesma carreira a que
pertence.

rÀ



1067
§ 1° A promoção do Procurador do Estado dar-se-á por ato do

Governador do Estado.
§ 20 - 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 - 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.

Ad. 18— As promoções na carreira da Advocacia Pública do Estado
serão realizadas, altemadamente, 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 disponibilidades orçamentária e financeira
para a implementação de tais atividades;

II - obtenção de resultado satisfatório em cinco avaliações
periódicas de desempenho individual, nos termos da legislação em
vigor;

III - efetivo exercício do cargo, no nível inferior, pelo prazo mínimo
de cinco anos;

IV - existência de vagas.
Parágrafo único - Na

candidatos, serão utilizadc
70 do art. 21.

hipótese de empate entre dois ou mais
s os critérios de desempate previstos no §

Art. 20 - O Procurador do Estado afastado do efetivo exercício'do
cargo somente poderá ser promovido por merecimento se estiver no
desempenho de função fora da Advocacia-Geral do Estado,
autorizado pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral do Estado.

Parágrafo único - O afastamento do Procurador do Estado do
efetivo exercício do cargo sem a autorização do Conselho Superior 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.
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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.

§ 1°— 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 de imprensa do Estado o
número de cargos vagos existentes nos níveis da carreira de que trata
esta lei complementar 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.

§ 50 - As reclamações contra a lista de classificação deverão ser
apresentadas no prazo de dez dias contados da sua publicação e
serão analisadas nos termos de regulamento.

§ 61 - 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.

§ 7° - 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.
Art. 23 - O Procurador do Estado estável será submetido a

avaliação periódica de desempenho individual, nos termos da Lei
Complementar n° 71, de 30 de julho de 2003, observada a legislação
pertinente.

Seção IV

rÁ



1069
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 desta lei complementar 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
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;
- 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
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.
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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;

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;
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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 colateral, até o 3 0 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 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 desta lei complementar.

CAPITULO III
DA CARREIRA DE ADVOGADO AUTÁRQUICO

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 32 - Os cargos da carreira de Advogado Autárquico são lotados
no Quadro de Pessoal da Advocacia-Geral do Estado, com exercício
nas procuradorias das autarquias e das fundações públicas.

§ l O - O local de exercício dos cargos a que se refere o "caput"
deste artigo será definido em ato do Advogado-Geral do Estado.

§ 21 - E vedada a mudança de lotação de cargos de provimento
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efetivo da carreira de Advogado Autárquico, bem como a
transferência de seus ocupantes para os demais órgãos e entidades
da administração pública estadual.

Art. 33 - São atribuições do 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.

Ad. 34 - O ocupante de cargo de Advogado Autárquico cumprirá
carga horária de trinta horas semanais.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira de Advogado Autárquico

Art. 35 - O desenvolvimento na carreira de Advogado Autárquico
dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 36 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se
encontra para o grau subseqüente no mesmo nível da carreira a que
pertence, 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. 37 - Promoção é a passagem do servidor para nível
imediatamente superior na mesma carreira a que pertence.

§ V - A promoção do Advogado Autárquico fica condicionada ao
preenchimento dos seguintes requisitos:

- participação e aprovação em atividades de formação e
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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 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.

§ 20 - 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. 38 - 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 individual satisfatórias para fins
de progressão ou promoção, na hipótese de formação complementar
ou superior àquela exigida para o nível em que o servidor estiver
posicionado, relacionada com a natureza e a complexidade da
respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do
disposto neste artigo poderão ser utilizados uma única vez, vedado
seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer vantagem
pecuniária, salvo para concessão do Adicional de Desempenho -
ADE.

Art. 39 - 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 nas normas estatutárias vigentes.
Parágrafo único - Na hipótese prevista 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
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avaliação periódica de desempenho individual.

Art. 40— A contagem do prazo para fins de progressão ou promoção
do ocupante de cargo de advogado transformado em cargo de
Advogado Autárquico, nos termos do art. 43, terá início após a
conclusão do estágio probatório, findo o qual o servidor aprovado será
posicionado no segundo grau do nível da respectiva carreira.

Art. 41 - O Advogado Autárquico será submetido a avaliação
periódica de desempenho individual, nos termos da Lei Complementar
n° 71, de 30 de julho de 2003, observada a legislação pertinente.

CAPITULO IV
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 42 - Para a obtenção do número de cargos de Procurador do
Estado da carreira da Advocacia Pública do Estado, previsto no Anexo
1 desta lei, são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Procurador do Estado
de V 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, no total de trezentos e setenta e
cinco cargos;

II - ficam criados noventa cargos de provimento efetivo de
Procurador do Estado da carreira da Advocacia Pública do Estado.

Art. 43 - Os cargos de provimento efetivo de Advogado do Instituto
de Previdência Social do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -,
constantes no anexo a que se refere o art. 1  da Lei n° 14.690, de 30
de julho de 2003, e de Procurador da Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais - JUCEMG -, ficam transformados em quarenta e um
cargos de provimento efetivo de Advogado Autárquico, na forma da
correlação estabelecida no Anexo II desta lei, ressalvados três cargos
de provimento efetivo de Procurador da JUCEMG, que ficam extintos.

Art. 44 - Os cargos de provimento efetivo criados, transformados e
extintos em decorrência desta lei complementar serão identificados
em decreto.

Art. 45 - A Advocacia-Geral do Estado manterá estágio profissional
remunerado para acadêmicos de Direito selecionados mediante
processo seletivo simplificado, na forma que dispuser resolução do

LAI
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Advogado-Geral do Estado.

Art. 46 - Os servidores que, na data de publicação desta lei
complementar, forem ocupantes dos cargos de provimento efetivo de
que tratam os arts. 42 e 43 serão enquadrados na estrutura
estabelecida no Anexo 1, conforme a tabela de correlação constante
no Anexo II.

Parágrafo único - Após o enquadramento de que trata o "caput", não
haverá ingresso na carreira de Advogado Autárquico, e os cargos de
provimento efetivo dela integrantes serão extintos com a vacância.

Art. 47 - As tabelas de vencimento básico das carreiras de que trata
esta lei complementar serão estabelecidas em lei ordinária, observada
a estrutura prevista no Anexo 1.

Parágrafo único - Os vencimentos básicos dos cargos das carreiras
de que trata esta lei complementar serão estabelecidos em tabelas
que conterão valores diferenciados para as cargas horárias definidas
nos arts. 5 0 e 34 desta lei complementar.

Art. 48 - Fica assegurado ao servidor que for enquadrado nos
termos do "caput" do art. 46 desta lei complementar o direito a que se
refere o art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição do Estado.

Art. 49 - As regras de posicionamento decorrentes do
enquadramento a que se refere o art. 46 serão estabelecidas em
decreto, após a publicação da lei de que trata o art. 47, e abrangerão
critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo
servidor;

II - o tempo de serviço no cargo de provimento efetivo transformado
por esta lei complementar;

III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido
pelo servidor na data de publicação do decreto a que se refere o
"caput" deste artigo.

§ 1° - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor na data de publicação do
decreto a que se refere o "caput" deste artigo.

§ 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
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data de sua publicação, após noticia prévia no órgão oficial de
imprensa do Estado.

Art. 50 - Os atos de posicionamento dos servidores efetivos
decorrentes do enquadramento de que trata o art. 46 somente
ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer a tabela de
vencimento básico das carreiras instituídas por esta lei complementar,
bem como do decreto a que se refere o art. 49.

§ 1° - Os atos a que se refere o 'caput" deste artigo somente
produzirão efeitos após sua publicação.

§ 2° - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de
posicionamento a que se refere o "caput" deste artigo, será mantido o
valor do vencimento básico percebido pelo servidor ocupante dos
cargos de carreira de que trata esta lei complementar na data de
publicação do decreto a que se refere o art. 49, 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 Advogado-Geral do
Estado e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 51 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura das
carreiras de que trata esta lei complementar, 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 - O disposto no "caput' deste artigo aplica-se, no
que couber, aos pensionistas.

Art. 52 - 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. 53 - Ficam revogados os arts. 90, 10 e 57 a 69 da Lei
Complementar n° 30, de 10 de agosto de 1993, e os arts. 12 a 14 da
Lei Complementar n°35, de 29 de dezembro de 1994.

Art. 54 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
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Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz.

ANEXO 1
(a que se referem os arts. 1 0 , 42,46 e 47 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 referentes ao Anexo 1 foram publicados na edição do

"Diário do Legislativo" de 21.7.2004.
1.2 - Estrutura da Carreira de Advogado Autárquico
Carga horária: 30 horas por semana

ANEXO II
(a que se referem os arts. 42, 43, 46 e 51 da Lei Complementar n°, de

de de 2004)
11.1 - Tabela de Correlação - Carreira da Advocacia Pública do

Estado
* - As Tabelas do Anexo II foram publicadas na edição do "Diário do

Legislativo" de 21.7.2004.	-
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.334/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.334/2003, de autoria do Governador do
Estado, que reestrutura as carreiras de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental e de Especialista de Controle
Interno no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, foi
aprovado no 2° turno, com as Emendas n os 1 e 2 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° 1.334/2003
Reestrutura a carreira de Especialista em Políticas Públicas e

Gestão Governamental e institui a carreira de Auditor Interno do Poder
Executivo.

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

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1° - Fica reestruturada, na forma desta lei, a carreira de

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e
instituída a carreira de Auditor Interno, que integram o Grupo de
Atividades de Gestão, de Planejamento, de Tesouraria, de Auditoria e
de Atividades Político-Institucionais do Poder Executivo.

Parágrafo único - A estrutura das carreiras de que trata 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 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. 30 - Os cargos da carreira de Especialista em Políticas Públicas
e Gestão Governamental são lotados no Quadro de Pessoal da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e seu exercício dar-
se-á:

- nas unidades administrativas dos seguintes órgãos sistêmicos do
Poder Executivo:

a) Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG -;
b) Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -;

rÃ'
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c) Secretaria de Estado de Governo - SEGOV -;
d) Advocacia-Geral do Estado - AGE -;
e) Auditoria-Geral do Estado - AUGE -;
II - nas Superintendências de Planejamento, Gestão e Finanças ou

unidades administrativas equivalentes dos órgãos da administração
direta do Poder Executivo;

III - nos gabinetes de Secretário de Estado, Secretário Adjunto e
Subsecretário dos órgãos da administração direta do Poder Executivo.

§ 1° - A definição do exercício de que trata o "caput" deste artigo
será estabelecida por ato do Secretário de Estado de Planejamento e
Gestão, podendo tal competência ser delegada.

§ 2 0 - Somente pod9rá haver cessão de servidor ocupante de cargo
da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental para órgão, entidade ou unidade administrativa
diversos dos referidos nos incisos do "caput" deste artigo para 'o
exercício de cargo de provimento em comissão ou função gratificada.

§ 31 - São vedadas a mudança de lotação de cargos da carreira de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e a
transferência de seus ocupantes para os demais órgãos e entidades
da Administração Pública estadual.

Art. 40 - São atribuições gerais do Especialista em Políticas Públicas
• Gestão Governamental:

- a formulação, a avaliação e a supervisão de políticas públicas;
II - o exercício de atividades relacionadas às áreas de planejamento

• 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 0 - As atribuições específicas do Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental serão definidas em decreto.

§ 20 - As atribuições do Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental têm natureza de atividade exclusiva de Estado.

Art. 50 - A carreira de Auditor Interno possui natureza sistêmica'na
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.

Art. 60 - Os cargos de Auditor Interno são lotados no Quadro de
Pessoal da Auditoria-Geral do Estado e seu exercício dar-se-á nas
unidades do Sistema Estadual de Auditoria Interna do Poder
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Executivo.

§ 1° - A definição do exercício de que trata o "caput" será
estabelecida por ato do Auditor-Geral do Estado.

§ 2 0 - Somente poderá haver cessão de servidor ocupante de cargo
da carreira de Auditor Interno para órgão, entidade ou unidade
administrativa diversos dos referidos no "caput" deste artigo para o
exercício de cargo de provimento em comissão ou função gratificada.

§ 30 - São vedadas a mudança de lotação de cargos da carreira de
Auditor Interno e a transferência de seus ocupantes para os demais
órgãos e entidades da Administração Pública estadual.

Art. 70 - São atribuições gerais do Auditor Interno:
- as atividades de auditoria operacional;

II - a auditoria de gestão da ação governamental;
III - as atividades de correição administrativa;
IV - o assessoramento especializado às chefias de direção superior

da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo
na sua área de atuação.

§ 1° - As atribuições específicas do Auditor Interno serão definidas
em decreto.

§ 20 - As atribuições do Auditor Interno que demandarem
conhecimento técnico-contábil serão desempenhadas exclusivamente
por servidor público legalmente habilitado para o exercício da
contabilidade.

Art. 80 - O ocupante de cargo das carreiras de que trata esta lei
cumprirá carga horária de quarenta horas semanais.

Art. 9° - O ocupante de cargo da carreira de Auditor Interno
cumprirá a carga horária de trabalho de que trata o art. 8 0 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 ocupante de cargo da 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

rs
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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 § 20.

Capítulo II
Da Carreira

Seção 1
Do Ingresso

Art. 10 - O ingresso em cargo da carreira de Especialista em
Políticas Públicas e Gestão Governamental, observadas as condições
estabelecidas em regulamento, dar-se-á em cargo de provimento
efetivo no primeiro grau do nível correspondente à formação exigida e
dependerá de aprovação em concurso público de provas ou de provas
e títulos.

Parágrafo único - O ingresso em cargo da carreira de que trata o
"caput" deste artigo dependerá de comprovação mínima de:

- conclusão do Curso Superior de Administração, habilitação em
Administração Pública - CSAP - , ministrado pela Escola de Governo
da Fundação João Pinheiro, para ingresso no nível 1;	 ri

II - conclusão de curso de pós-graduação "stricto sensu", para
ingresso no nível III.

Art. 11 - O concurso público 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 CSAP, até o limite de vagas previsto no edital.

§ 20 - O Poder Executivo concederá ao aluno do CSAP 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.

rÁ'
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§ 40 - Perderá o direito a perceber a bolsa a que se refere o § 20

o aluno que não concluir o CSAP em oito semestres letivos
consecutivos.

§ 50 - O aluno a que se refere o § 20 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 quinto semestre, a não ser por
motivo de saúde;

II - ser reprovado duas vezes em uma mesma disciplina prevista no
currículo do Curso Superior de Administração, habilitação em
Administração Pública;

III - não tomar posse no cargo de Especialista em Políticas Públicas
e Gestão Governamental, nível 1;

IV - não permanecer na carreira pelo período mínimo de dois anos
após o ingresso.

§ 60 - A Fundação João Pinheiro cobrará judicialmente as despesas
decorrentes da aplicação do disposto no § 5° se não houver o
ressarcimento pela via administrativa.

§ 70 - 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. 12—O concurso público para ingresso no nível III da carreira de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental será de
caráter eliminatório e classificatório e conterá as seguintes etapas
sucessivas:

- provas e títulos;
II - aprovação em curso de formação teórico-prática com carga

horária mínima de quatrocentas e oitenta horas-aula, ministrado pela
Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, observadas as
diretrizes estabelecidas em regulamento.

Art. 13 - 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
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concurso público para o nível III da carreira de Especialista em
Políticas Públicas e Gestão Governamental somente ocorrerá depois
de promovidos os servidores que já tenham atendido os requisitos de
promoção para o referido nível.

Art. 14— O ingresso em cargo da 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 em cargo da carreira de que trata o
"caput" deste artigo dependerá de comprovação mínima de habilitação
em nível superior de escolaridade.

Art. 15 - O concurso público para ingresso na carreira de Auditár
Interno conterá as seguintes etapas sucessivas:

- provas ou provas e títulos, com caráter eliminatório e
classificatório;

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. 16 - As instruções reguladoras dos concursos públicos de que
tratam os arts. 11, 12, 14 e 15 desta lei serão publicadas em edital,
que conterá, tendo em vista as especificidades 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 - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;
IV - os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso;
V - o caráter eliminatório e classificatório de cada etapa do

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

comprovação pelo candidato:
a) de estar no gozo dos direitos políticos;
b) de estar em dia com as obrigações militares;
c) de possuir habilitação específica obtida em curso de nível médio,

na hipótese de concurso público para o nível 1 da carreira de
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Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;

VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso nas carreiras;
VIII - a experiência profissional mínima de cinco 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
títulos exigidos.

Art. 17 - 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.

§ 20 - São exigências para a posse em cargo de provimento efetivo
das carreiras de que trata esta lei:

- comprovação dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do
art.16;

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 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, em cargo
da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental;

V - comprovação do requisito constante no inciso VIII do art.16, na
hipótese de posse, no nível III, em cargo da carreira de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental.

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 18 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras de que trata
esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 19 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se
encontra para o grau subseqüente, no mesmo nível da carreira a que

rs
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pertence, condicionada à sua permanência no grau inferior pelo
prazo mínimo de dois anos de efetivo exercício, bem como a duas
avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias.

Art. 20 - Promoção é a passagem do servidor para o nível
imediatamente superior na mesma carreira a que pertence,
condicionada à sua permanência 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 para o quál
foi promovido dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja
superior ao percebido pelo servidor no momento da promoção.

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 duzentas e quarenta
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 da legislação vigente;	 E

III - permanência do servidor no nível inferior pelo prazo mínimo de
cinco anos de efetivo exercício;

IV - apresentação de:
a) certificado de conclusão de curso de pós-graduação "lato sensu"

ou diploma de conclusão de outra graduação, nas áreas definidas em
regulamento, para promoção ao nível II;

b) certificado de conclusão de curso de pós-graduação "stricto
sensu", nas áreas definidas em regulamento, para promoção aos
níveis III e IV.	

Ei

§ 1° - Para fins de promoção ao nível III da carreira de que trata
este artigo, equivale ao certificado de conclusão de curso de pós-
graduação "stricto sensu" o diploma de conclusão de outra graduação
acumulado com dois certificados de conclusão de curso de pós-
graduação "lato sensu", nas áreas definidas em regulamento.

§ 20 - As atividades a que se refere o inciso 1 do "caput" poderão ser
realizadas fora do horário de expediente do servidor.
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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, nos termos da legislação vigente;

III - permanência do servidor no nível inferior pelo prazo mínimo de
cinco anos de efetivo exercício;

IV - existência de vagas;
V - comprovação da 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;

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.

Parágrafo único - Para efeito de desempate no processo de
promoção, serão apurados, sucessivamente:

- maior média de resultados obtidos nas avaliações de
desempenho no respectivo período aquisitivo;

II - mais tempo de serviço no nível;
III - mais tempo de serviço na carreira;
IV - mais tempo no serviço público estadual;
V - mais tempo em serviço público;
VI - idade mais avançada.
Art. 23 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor

considerado apto será posicionado no segundo grau do nível de
ingresso na carreira.

Art. 24 - 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. 25 - 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
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promoção, na hipótese de formação complementar ou superior
àquela exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado na
carreira, relacionada com a natureza e a complexidade da respectiva
carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do
disposto no "caput" deste artigo poderão ser utilizados uma única vez,
vedado seu aproveitamento para fins de concessão de qualquer
vantagem pecuniária, salvo para concessão do Adicional de
Desempenho - ADE.

Art. 26 - 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 especificas 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
DISPOSIÇOES TRANSITORIAS E FINAIS

Art. 27 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, previsto
no Anexo 1 desta lei, são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Especialista em
Orçamento e Finanças e de Especialista em Administração Pública,
de que tratam os incisos li e IV do art. 10 da Lei n° 13.085, de 31 de
dezembro de 1998, e de Administrador Público, de que trata a Lei n°
11.658, de 2 de dezembro de 1994, transformados em oitocentos e
vinte e cinco cargos de provimento efetivo de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, na forma da correlação
estabelecida no Anexo II desta lei;

II - ficam criados quinhentos e cinco cargos de provimento efetivo
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de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental;

III - ficam mantidos cento e vinte cargos de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental da carreira de Políticas Públicas e
Gestão Governamental, criada pela Lei n° 13.085, de 1998, e
modificada pela Lei n°13.869, de 31 de maio de 2001.

Art. 28 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Auditor Interno, previsto no Anexo 1 desta lei, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Especialista em
Controle Interno, a que se refere o inciso III do art. 1 0 da Lei n° 13.085,
de 31 de dezembro de 1998, transformados em oitenta cargos de
provimento efetivo de Auditor Interno, na forma da correlação
estabelecida no Anexo II desta lei;

II - ficam criados cento e trinta cargos de provimento efetivo de
Auditor Interno.

Art. 29 - Os cargos transformados e criados nesta lei serão
identificados em decreto.

Art. 30 - A tabela de vencimento básico das carreiras de que trata
esta lei será estabelecida em lei, observada a estrutura prevista no
Anexo 1.

Art. 31 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, forem
ocupantes de cargo da classe de Administrador Público serão
enquadrados na carreira de Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental, conforme tabela de correlação constante no
Anexo II.

Art. 32 - As regras de posicionamento decorrentes do
enquadramento a que se refere o art. 31 serão estabelecidas em
decreto e abrangerão critérios que conciliem:

- a escolaridade do 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 da publicação do decreto a que se refere o
"caput".

§ 1° - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor na data da publicação do

rÃ
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decreto que as estabelecer.

§ 20 - O texto do decreto a que se refere o "caput" deste artigo 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. 33 - Os atos de posicionamento dos servidores efetivos
decorrentes do enquadramento de que trata o art. 31 somente
ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer a tabela de
vencimento básico da carreira de Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental, bem como do decreto a que se refere o art.
32.

§ 1 o - Os atos a que se refere o "caput" deste artigo somente
produzirão efeitos após sua publicação.

§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação do posicionamento de que
trata o "caput" deste artigo, será mantido o valor de vencimento básico
percebido pelo servidor na data de publicação do decreto a que se
refere o art. 32, acrescido das vantagens previstas na legislação
vigente.

§ 30 - Os atos a que se refere o "caput" deste artigo serão
formalizados por meio de resolução do Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão.

Art. 34 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura da carreira
de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental na
forma da correlação constante no Anexo II desta lei 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.

Ad. 35 - O servidor 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 de carreira
instituída por esta lei, poderá perceber a diferença a título de
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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. 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 a IV e o parágrafo único do art. 1° , o
art. 20, os arts 4°ao 15, os § 2 0 ao 40 do art. 16, os arts. 17 ao 28 e
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.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Jô Moraes, relatora - Doutor Ronaldo.

ANEXO 1
(a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Lei n° , de de de 2004)

1.1 - Estrutura da Carreira de Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental

Carga horária de trabalho: 40 horas semanais
* - Os Quadros do Anexo 1 foram publicados na edição do "Diário do

Legislativo" de 21 .7.2004.
ANEXO II

(a que se referem os ads. 27, 28, 31 e 34 da Lei n° , de de de 2004)
TABELA DE CORRELAÇÃO

11.1 - Carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental

* - Os Quadros do Anexo II foram publicados na edição do "Diário do
Legislativo" de 21 .7.2004.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.344/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.344/2003, de autoria do Governador do

Estado, que institui e estrutura a carreira de Agente de Segurança
Socioeducativo, foi aprovado no 20 turno com a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 1 e com as Emendas nos  e 3 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos
termos do § 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° 1.344/2003
Institui a carreira de Agente de Segurança Socioeducativo do Grupo

de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo.
CAPÍTULO 1

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1° - Fica instituída, na forma desta lei, a carreira de Agente de

Segurança Socioeducativo do Grupo de Atividades de Defesa Social
do Poder Executivo.

Parágrafo único - A estrutura e o número de cargos da carreira de
que trata o "caput" deste artigo são os constantes no Anexo desta lei.

Art. 2° - 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 dos cargos 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 efethib 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. 3° - Os cargos da carreira de que trata esta lei são lotados no
Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Defesa Social.

Art. 40 - São atribuições gerais do Agente de Segurança
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Socioeducativo:

- 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;
IV - atuar como orientador no processo de reinserção social do

adolescente em conflito com a lei.
§ 1° - As atribuições específicas do cargo da carreira de que trata

esta lei serão definidas em regulamento.
§ 2° - As atribuições do cargo da carreira de que trata esta lei têm

natureza de atividade exclusiva de Estado.
Art. 5° - São vedadas a mudança de lotação de cargos da carreira

de que trata esta lei e a transferência de seus ocupantes para os
demais órgãos e entidades da Administração Pública estadual.

Art. 60 - A cessão de servidor ocupante de cargo da carreira de que
trata esta lei para órgão ou entidade em que não haja a carreira a que
pertence o servidor somente será permitida para o exercício de cargo
de provimento em comissão ou função gratificada.

Art. 70 - O ocupante de cargo da carreira de que trata esta lei
cumprirá carga horária de quarenta horas semanais, em regime de
dedicação exclusiva.

CAPITULO II
DA CARREIRA

Seção 1
Do Ingresso

Art. 80 - O ingresso em cargo da 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 em cargo da 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
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profissional de ensino médio, na forma da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação.

§ 30 - O ingresso em cargo da carreira instituída por esta lei fica
condicionado à comprovação da inexistência de antecedentes
criminais.

Art. 90 - o concurso público para ingresso em cargo da carreira de
que trata esta lei será de caráter eliminatório e classificatório e poderá
conter as seguintes etapas sucessivas:

- 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
das atribuições do cargo da carreira, 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 público;
VI - os requisitos para a inscrição, com exigência mínima de

comprovação pelo candidato:
a) de estar no gozo dos direitos políticos;
b) de estar em dia com as obrigações militares;
VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso em cargo da

carreira.
§ 20 - Compete à Escola de Formação e Aperfeiçoamento

Penitenciário, diretamente ou mediante convênio, elaborar a grade
curricular e ministrar o curso a que se refere o inciso IV do "caput"
deste artigo.

Art. 10 - 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°— 0 prazo de validade do concurso público será contado a partir
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da data de sua homologação, respeitados os limites
constitucionais.

§ 2° - Para a realização do curso a que se refere o inciso IV do art.
9° e para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato deverá
comprovar:

- cumprimento dos requisitos constantes nos incisos VI e VII do §
1° do art. 90;

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

exame médico, nos termos da legislação vigente;
IV - temperamento adequado ao exercício das atividades inerentes

à categoria funcional, por meio de exame psicotécnico.
Art. 11 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo

do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de
concurso público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo
da carreira de Agente de Segurança Socioeducativo, com jornada
equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração, incluídos
adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à
remuneração do cargo de carreira instituído 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. 12 - O desenvolvimento do servidor na carreira de que trata
esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 13 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se
encontra para o grau subseqüente no mesmo nível da carreira a que
pertence.

Parágrafo único - Fará jus à progressão o servidor que preencher os
seguintes requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;
li - ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo exercício no
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mesmo grau;

III - ter recebido duas avaliações satisfatórias de desempenho
individual desde a sua progressão anterior, nos termos das normas
legais pertinentes.

Art. 14 - Promoção é a passagem do servidor de um nível para o
imediatamente superior na mesma carreira a que pertence.

§ 1 1 - 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 das normas legais pertinentes;

III - permanência do servidor no nível inferior pelo prazo mínimo de
cinco anos de efetivo exercício;

IV - existência de vagas;
V - comprovação da escolaridade mínima exigida para o nível ao

qual o servidor pretende ser promovido, se houver.
§ 20 - As atividades a que se refere o inciso 1 do § 1 0 deste artigo

serão desenvolvidas em parceria com a Escola de Formação e
Aperfeiçoamento Penitenciário.

§ 30 - Para efeito de desempate no processo da promoção, serão
considerados, sucessivamente:

- a maior média de resultados obtidos nas avaliações de
desempenho no respectivo período aquisitivo;

II - mais tempo de serviço no nível;
III - mais tempo de serviço na carreira;
IV - mais tempo no serviço público estadual;
V - mais tempo no serviço público;
VI - idade mais avançada.
§ 40 - o posicionamento do servidor no nível para o qual for

promovido dar-se-á no primeiro grau cujo vencimento básico seja
superior ao percebido pelo servidor no momento da promoção.

Art. 15 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor
considerado apto será posicionado no segundo grau do nível de
ingresso na carreira.

Art. 16— A contagem do prazo para fins da primeira promoção e da
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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 complementar 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
disposto no "caput" deste 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 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 "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.

CAPITULO III
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 19 - Para a obtenção do número de cargos previsto no Anexo
desta lei ficam criados mil cargos de provimento efetivo de Agente de
Segurança Socioeducativo.

Parágrafo único - Os cargos criados nesta lei serão identificados em
decreto.

Art. 20 - Aos seis servidores ocupantes de cargos da classe de
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Agente de Segurança Penitenciário, a que se refere o art. 6 0 da
Lei n° 13.720, de 27 de setembro de 2000, lotados e em exercício na
Superintendência de Segurança e Movimentação Penitenciária da
Secretaria de Estado de Defesa Social, aplica-se o disposto no art. 18
da Lei n°14.695, de 30 de julho de 2003.

Art. 21 - 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 2000, à disposição da Polícia Civil do Estado de
Minas Gerais e exercendo atividáde de custódia de preso, aplica-se o
disposto no ad. 18 da Lei n° 14.695, de 2003.

Art. 22 - Aos vinte e quatro servidores ocupantes de cargos da
classe de Agente de Segurança Penitenciário, a que se refere o art. 60
da Lei n° 13.720, de 2000, em exercício em unidades administrativas
diversas daquelas a que se referem os arts. 20 e 21 desta lei e . o
art.18 da Lei n° 14.695, de 2003, aplica-se o disposto no 'caput" e nos
§ 1°, 2°, 4°, S°e 60 do art. 18 da Lei n° 14.695, de 2003.

Parágrafo único - O disposto no art. 7 0 da Lei 14.695, de 2003, não
se aplica aos servidores a que se refere o "caput", salvo na hipótese
de estes passarem a exercer o cargo em estabelecimento penal ou
nas unidades a que se referem os arts. 20 e 21 desta lei e o art.18 da
Lei n° 14.695, de 2003.

Art. 23 - O posicionamento do servidor detentor de função pública
de Agente de Segurança Penitenciário que não tenha sido efetivado
na estrutura da carreira de que trata a Lei n° 14.695, de 2003, será
apenas para fins de percepção do vencimento básico correspondente
ao nível e ao grau em que for posicionado, devendo ser mantida a
identificação como "função pública", com a mesma denominação do
cargo em que for posicionado.

Parágrafo único - O posicionamento de que trata o "capuf' deste
artigo observará o disposto no art. 18 da Lei n° 14.695, de 2003.

Art. 24— A tabela de vencimento básico da carreira de que trata esta
lei será estabelecida em lei, observada a estrutura prevista no Anexo
desta lei.

Art. 25— Será aplicada a pena de afastamento do trabalho a bem do
serviço público ao servidor ocupante de cargo da carreira de que trata
esta lei que for indiciado em inquérito ou ação penal instaurada por
iniciativa do Ministério Público e acatada pela Justiça, na hipótese de
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praticar:

- ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins e terrorismo;

II - ato definido como crime contra o sistema financeiro ou de
lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores;

III - extorsão e ato de improbidade administrativa em corrupção
passiva ou ativa.

§ 1° - Ao servidor de que trata o "caput" deste artigo é vedado portar
armas e identificação funcional da Secretaria de Defesa Social.

§ 20_ A pena de que trata o "caput" deste artigo perdurará até que o
caso tenha transitado em julgado.

§ 30 - Em caso de condenação por crime de que trata o "caput", o
servidor será demitido a bem do serviço público.

Art. 26— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Jô Moraes.

ANEXO
(a que se referem os arts. lO, parágrafo único, 19 e 24 da Lei n° ,de

de de 2004)
Estrutura da Carreira de Agente de Segurança Socioeducativo
Carga horária de trabalho: 40 horas semanais
* - Os Quadros do referido Anexo foram publicados na edição do

"Diário do Legislativo" de 21.7.2004.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2004

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.294/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.294/2003, de autoria do Governador do

Estado, que institui as carreiras dos Profissionais de Educação Básica
do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2 0 turno, com as
Emendas n os 1 a 16 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 17 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.

Ao analisar o projeto no 2 0 turno, a Comissão de Educação
identificou nele uma imperfeição de técnica legislativa: as áreas de
atuação dos servidores tinham sido definidas no mesmo artigo que
estabelecia critérios de escolaridade para ingresso nas carreiras. A
comissão de mérito apresentou as Emendas n os 1,. 2 e 3, que
buscavam resolver o problema mediante alteração do art. 5 0 do
vencido.

Em exame detido da matéria, esta Comissão considerou mais
adequado manter a redação do art. 5 0 tal com aprovada no 1° turno e
introduzir um dispositivo independente - o art. 10 - para tratar da
questão das áreas de atuação.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.29412003
Institui as carreiras dos Profissionais de Educação Básica do

Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Gerais

Art. 1° - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras
dos Profissionais de Educação Básica, que integram o Grupo. , de
Atividades de Educação Básica do Poder Executivo:
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- Professor de Educação Básica - PEB;

II - Especialista em Educação Básica - EEB;
III - Analista de Educação Básica - AEB;
IV - Assistente Técnico de Educação Básica - ATB;
V - Assistente Técnico Educacional - ATE;
VI - Analista Educacional - ANE;
VII - Assistente de Educação - ASE;
VIII - Auxiliar de Serviços de Educação Básica - ASB.
Parágrafo único - A estrutura das carreiras instituídas no "caput"

deste artigo 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 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 requisitas de capacitação e mesma natureza, complexidade,
atribuições e responsabilidades;

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

VII - unidade escolar a escola de educação básica, o conservatório
de música, o centro estadual de educação continuada ou o centro de
educação profissional de órgão ou de entidade a que se refere o art.
5 0 desta lei.

Art. 3 0 - A educação básica pública no Estado será exercida em
consonância com os planos, programas e projetos desenvolvidos
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pelos órgãos e pelas entidades a que se refere o art. 5 0 desta lei e
abrange as atividades de docência, apoio pedagógico, assistência ao
educando, apoio administrativo, apoio técnico-pedagógico, apoio
técnico-administrativo, direção, assessoramento, acompanhamento e
normatização do sistema educacional.

Art. 4 0 - A estruturação das carreiras dos Profissionais de Educação
Básica tem como fundamentos:

- a valorização do profissional da educação, observados:
a) a unicidade do regime jurídico;
b) a manutenção de sistema permanente de formação continuada,

acessível a todo servidor, com vistas ao aperfeiçoamento profissional
e à ascensão na carreira;

c) o estabelecimento de normas e critérios que privilegiem, para fins
de promoção e progressão na carreira, o desempenho profissional e a
formação continuada do servidor, preponderantemente sobre o seu
tempo de serviço;

d) a remuneração compatível com a complexidade das tarefs
atribuídas ao servidor e o nível de responsabilidade dele exigido para
desempenhar com eficiência as atribuições do cargo que ocupa;

e) a evolução do vencimento básico, do grau de responsabilidade e
da complexidade de atribuições, de acordo com o grau e o nível em
que o servidor esteja posicionado na carreira;

II - a humanização da educação pública, observada a garantia de:
a) gestão democrática da escola pública;
b) oferecimento de condições de trabalho adequadas;
III - o atendimento ao Plano Decenal da Educação Pública Estadual

e, em cada unidade escolar, aos respectivos planos de
desenvolvimento pedagógico e institucional;

IV - a avaliação periódica de desempenho individual como requisito
necessário para o desenvolvimento na carreira por meio de promoção
e progressão, com valorização do desempenho eficiente das funções
atribuídas à respectiva carreira.

Art. 50 - Os cargos das carreiras de que trata esta lei são lotados nos
quadros de pessoal dos seguintes órgãos e entidades da
Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo:

- na Secretaria de Estado de Educação - SEE -, cargos ;das
carreiras de:
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a) Professor de Educação Básica - PEB;
b) Especialista em Educação Básica - EEB;
c) Analista de Educação Básica - AEB;
d) Assistente Técnico de Educação Básica - ATB;
e) Assistente Técnico Educacional - ATE;
f) Analista Educacional - ANE;
g) Assistente de Educação - ASE;
h) Auxiliar de Serviços de Educação Básica - ASB;
II - na Fundação Helena Antipoff - FHA -, cargos das carreiras de:
a) Professor de Educação Básica - PEB;
b) Especialista em Educação Básica - EEB;
c) Assistente Técnico de Educação Básica - ATB;
d) Assistente Técnico Educacional - ATE;
e) Analista Educacional - ANE;
f) Assistente de Educação - ASE;
g) Auxiliar de Serviços de Educação Básica - ASB;
III - na Fundação Educacional Caio Martins - FUCAM -, cargos das

carreiras de:
a) Professor de Educação Básica - PEB;
b) Especialista em Educação Básica - EEB;
c) Analista de Educação Básica - AEB;
d) Assistente Técnico de Educação Básica - ATB;
e) Assistente Técnico Educacional - ATE;
f) Analista Educacional - ANE;
g) Assistente de Educação - ASE;
ii) Auxiliar de Serviços de Educação Básica - ASB;
IV - no Conselho Estadual da Educação - CEE -, cargos das

carreiras de:
a) Assistente Técnico Educacional - ATE;
b) Analista Educacional - ANE;
c) Assistente de Educação - ASE;
d) Auxiliar de Serviços de Educação Básica - ASB.
Art. 6 0 - As atribuições dos cargos das carreiras dos Profissionais de

Educação Básica do Estado são as constantes no Anexo II desta lei.
Art. 70 - A lotação dos cargos das carreiras de que trata esta lei nos

quadros de pessoal dos órgãos e das entidades a que se refere o art.
5 0 será definida em decreto e fica condicionada à anuência das
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entidades envolvidas e à aprovação da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - SEPLAG -, observado o interesse da
Administração.

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

Art. 80 - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores entre os órgãos e as entidades do Poder Executivo
somente serão permitidas 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
entidade para o qual o servidor será transferido, nos termos da
legislação vigente, respeitada a carga horária do cargo ocupado pelo
servidor.

Art. 9° - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras de
que trata esta lei para órgão ou entidade em que não haja a carreira a
que pertence o servidor somente será permitida para o exercício de
cargo de provimento em comissão ou função gratificada ou para
adjunção, nos termos da legislação vigente.

Art. 10 - O ocupante de cargo de carreira instituída por esta lei
atuará:

- o Assistente Técnico Educacional e o Analista Educacional, no
órgão central e nas Superintendências Regionais da SEE, na FEIA, na
FUCAMenoCEE;

II - o Assistente da Educação e o Auxiliar de Serviços de Educação
Básica, nas unidades educacionais, no órgão central e nas
Superintendências Regionais da SEE, na FEIA, na FUCAM e no CEE;

III - o Professor de Educação Básica, o Especialista em Educação
Básica, o Analista de Educação Básica e o Assistente Técnico de
Educação Básica, nas unidades escolares.

Parágrafo único - O ocupante de cargo da carreira de Analista
Educacional que exerça atividade de inspeção escolar será lotado em
Superintendência Regional de Ensino e atuará nas unidades
escolares.

Capitulo II
Da Carreira

Seção 1
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Do Ingresso

Art. 11 - 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 correspondente à
escolaridade exigida.

Art. 12 - O ingresso em cargo de carreira de que trata esta lei
ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e dependerá de
comprovação mínima de:

- para a carreira de Professor de Educação Básica:
a) habilitação específica obtida em curso de magistério de nível

médio de escolaridade, para ingresso no nível 1;
b) habilitação específica obtida em curso superior com licenciatura

ou graduação com complementação pedagógica, conforme edital,
para ingresso no nível II;

c) habilitação específica obtida em curso superior com licenciatura
ou graduação com complementação pedagógica, acumulada com
mestrado em educação ou em área afim, conforme edital, para
ingresso no nível IV;

II - para a carreira de Especialista em Educação Básica:
a) habilitação específica em supervisão pedagógica ou orientação

educacional obtida em curso superior de Pedagogia ou especialização
em Pedagogia com licenciatura em área específica, conforme edital,
para ingresso no nível 1;

b) habilitação específica em supervisão pedagógica ou orientação
educacional obtida em curso superior de Pedagogia ou especialização
em Pedagogia com licenciatura em área específica acumulada com
mestrado em educação ou em área afim, conforme edital, para
ingresso no nível III;

III - para a carreira de Analista de Educação Básica, formação de
nível superior, com graduação específica, entre outras, em
Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Psicologia, Serviço
Social ou Biblioteconomia e registro em órgão de classe, quando este
for exigido por lei, para ingresso no nível 1, na forma de regulamento e
conforme edital;

IV - para a carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,
formação de nível médio ou médio técnico, para ingresso no nível 1;

V - para a carreira de Assistente Técnico Educacional, formação de
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nível médio técnico, para ingresso no nível 1;

VI - para a carreira de Analista Educacional:
a) formação de nível superior, com graduação específica, entre

outras, em Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis,
Informática, Direito ou Engenharia, ou com licenciatura, nos termos do
edital, e registro no órgão de classe, quando este for exigido por lei,
para exercer atribuições técnico-administrativas e técnico-
pedagógicas na área de sua formação profissional, para ingresso no
nível 1;

b) formação de nível superior, com graduação específica, entre
outras, em Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis,
Informática, Direito ou Engenharia, ou com licenciatura, acumulada
com mestrado em educação, nos termos do edital, e registro no órgão
de classe, quando este for exigido por lei, para exercer atribuições
técnico-administrativas e técnico-pedagógicas na área de sua
formação profissional ou em área afim, para ingresso no nível III;

Vil - para a carreira de Assistente de Educação, formação de nível
médio, para ingresso no nível 1;

VIII - para a carreira de Auxiliar de Serviços de Educação Básica:
a) conclusão da quarta série do ensino fundamental, para ingresso

no nível 1;
b) conclusão do ensino fundamental, para ingresso no nível II.
Art. 13 - O concurso público para ingresso nas carreiras dos

Profissionais de Educação Básica será de provas ou de provas e
títulos, de caráter eliminatório e classificatório.

Parágrafo único - As instruções reguladoras dos processos seletivos
serão publicadas em edital, que conterá, tendo em vista as
especificidades 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 - 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 pelo candidato:
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a) de nacionalidade brasileira;
b) de idade mínima de dezoito anos;
c) de estar no gozo dos direitos políticos;
d) de estar em dia com as obrigações militares;
VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira;
VIII - a carga horária de trabalho;
IX - o vencimento básico do cargo.
Art. 14 - 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 de até dois anos,
contados 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
parágrafo único do art. 13;

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

avaliação médica, nos termos da legislação vigente.
§ 30 - A nomeação dos candidatos classificados em concurso

público para carreira de Profissional de Educação Básica, no limite
das vagas previstas no edital, dar-se-á dentro do prazo de validade do
concurso.

Art. 15 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo
do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que, em razão de
concurso público posterior à publicação desta lei, ingressar em cargo
de carreira dos Profissionais de Educação Básica, com jornada
equivalente à do cargo de origem, cuja remuneração, incluídos
adicionais, gratificações e vantagens pessoais, for superior à
remuneração do cargo de carreira instituída por esta lei, poderá
perceber a diferença a título de vantagem pessoal nominalmente
identificada, sujeita exclusivamente à revisão geral da remuneração
dos servidores estaduais.

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

Seção II
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 16 - O desenvolvimento do servidor em carreira de Profissional
de Educação Básica dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Parágrafo único - A progressão será concedida automaticamente ao
servidor, cumpridos os requisitos legais, e a promoção deverá ser
requerida pelo servidor, na forma de regulamento.

Art. 17 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se
encontra para o grau subseqüente no mesmo nível da carreira a que
pertence.

§ 1° - Fará jus à progressão o servidor que preencher os seguintes
requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo exercício no

mesmo grau;
III - ter recebido duas avaliações de desempenho individual

satisfatórias desde a sua progressão anterior, nos termos das normas
legais pertinentes.

§ 2° - Nos casos de afastamento superior a noventa dias por motivo
de licença para tratamento de saúde, a contagem do interstício para
fins de progressão será suspensa, reiniciando-se quando do retorno
do servidor, para completar o tempo de que trata este artigo.

§ 3° - O período de afastamento por doença profissional será
computado para efeitos de progressão e promoção.

Art. 18 - Promoção é a passagem do servidor 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:

- encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de cinco anos de efetivo exercício no

mesmo nível;
III - ter recebido cinco avaliações de desempenho individual

satisfatórias, desde a sua promoção anterior, nos termos das normas
legais pertinentes;

IV - comprovar a titulação mínima exigida.
§ 2° - Para promoção aos níveis em que a titulação mínima exigida

rÀ



1108
seja a pós-graduação "lato sensu", o mestrado ou o doutorado, o
servidor poderá comprovar, alternativamente, a aprovação em exame
de certificação ocupacional realizado pela SEE ou por instituição por
ela credenciada, nos termos do regulamento.

§ 30 - o posicionamento do servidor no nível para o qual foi
promovido se dará no primeiro grau cujo vencimento básico seja
superior ao percebido pelo servidor no momento da promoção.

§ 40 - Nos casos de afastamento superior a noventa dias por motivo
de licença para tratamento de saúde, a contagem do interstício para
fins de promoção será suspensa, reiniciando-se quando do retorno do
servidor, para completar o tempo de que trata este artigo.

Art. 19 - Se, por omissão da SEPLAG, deixar de ser realizada uma
ou mais avaliações de desempenho, o número de avaliações não
realizadas no interstício será subtraído do número de avaliações de
desempenho individual satisfatórias exigido para progressão ou
promoção.

Art. 20 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor
considerado apto será posicionado no segundo grau do nível de
ingresso na carreira.

Art. 21 - A contagem do prazo para fins da primeira promoção e da
segunda progressão terá início após a conclusão do estágio
probatório, desde que o servidor tenha sido aprovado.

Art. 22 - 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, nas seguintes hipóteses:

- formação complementar ou superior àquela exigida para o nível
em que o servidor estiver posicionado, desde que relacionada com a
natureza e a complexidade da respectiva carreira;

II - participação do servidor, com avaliação positiva, em atividades
de formação continuada ou de desenvolvimento profissional
promovidas pela SEE ou por instituição por ela credenciada.

Art. 23 - Os títulos apresentados para aplicação do disposto no art.
22 somente 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.
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Art. 24 - O poder público incentivará a formação no nível de pós-

graduação dos servidores das carreiras de Professor de Educação
Básica, Especialista em Educação Básica, Analista de Educação
Básica e Analista Educacional, na forma de regulamento.

Art. 25 - 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
vigentes e em legislação específica.

§ 1° - Nas hipóteses previstas no inciso 1 do "caput" deste artigo, o
tempo anterior ao cumprimento da penalidade aplicada não poderá
ser computado para efeito de integralização do interstício.

§ 20 - 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.

Capitulo III
Dos Cargos em Comissão e Das Gratificações De Função

Art. 26 - São de provimento em comissão os cargos de:
- Diretor de Escola, com um quantitativo de quatro mil cargos;

II - Secretário de Escola, com um quantitativo de quatro mil cargos.
Art. 27 - O cargo de Diretor de Escola, com carga horária de

quarenta horas semanais, será exercido em regime de dedicação
exclusiva por servidor ocupante de função ou cargo das carreiras de
Professor de Educação Básica e Especialista em Educação Básica.

§ 1° - Em situações excepcionais, o cargo de Diretor de Escola
poderá ser ocupado por Analista Educacional habilitado em Inspeção
Escolar.

§ 2° - Nas escolas com até quatro turmas que ofereçam apenas a
educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental, a direção
será exercida por professor da própria escola, na função de
Coordenador de Escola a que se refere o inciso II do art. 29, sem
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afastamento da regência, nos termos da legislação vigente.

Art. 28 - O carga de Secretário de Escola, com carga horária
semanal de trinta horas, é exclusivo de servidor ocupante de função
ou cargo das carreiras dos Profissionais de Educação Básica, à
exceção da carreira de Especialista em Educação Básica, com
exercício em unidade escolar.

Art. 29 - São gratificações de função:
- a do Vice-diretor de Escola, correspondente a vinte e cinco por

cento do vencimento básico do servidor;
II - a do Coordenador de Escola, correspondente a dez por cento do

vencimento básico do professor, por turma existente na escala, até o
máximo de quarenta por cento;

III - a do Coordenador de Posto de Educação Continuada - PECON -
correspondente a vinte por cento do vencimento básico do professor.
Art. 30 - O exercício da função de Vice-diretor, a que se refere o

inciso 1 do art. 29, é restrito a ocupante de cargo das carreiras de
Professor de Educação Básica e Especialista em Educação Básica.

§ 1 0 - No exercício da função de Vice-diretor, o servidor cumprirá
carga horária de vinte e quatro horas semanais.

§ 20 - O Especialista em Educação no exercício da função de Vice-
diretor cumprirá vinte e quatro horas semanais, complementando a
carga horária de quarenta horas, quando for o caso, no desempenho
da sua especialidade, hipótese em que não fará jus ao acúmulo de
gratificações.

Art. 31 - As atividades de inspeção escolar serão exercidas por
servidor ocupante do cargo de Analista Educacional, com habilitação
em Inspeção Escolar, em regime de dedicação exclusiva, com
gratificação de cinqüenta por cento do vencimento básico do cargo de
provimento efetivo.

Art. 32 - O Profissional de Educação Básica sujeito à exigência de
dedicação exclusiva não pode ocupar outro cargo, emprego ou função
públicos na União, Estado ou Município.

Capítulo IV
Da Carga Horária de Trabalho

Art. 33 - A carga horária semanal de trabalho do servidor que
ingressar em cargo das carreiras dos Profissionais de Educação
Básica será de:
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- vinte e quatro horas para as carreiras de Professor de

Educação Básica e Especialista em Educação Básica;
II - trinta horas para as carreiras de Analista de Educação Básica,

Assistente Técnico de Educação e Auxiliar de Serviços de Educação
Básica;

III - quarenta horas para as carreiras de Analista Educacional,
Assistente Técnico Educacional e Assistente de Educação.

§ 1° - A carga horária semanal de trabalho de Professor de
Educação Básica compreenderá:

- dezoito horas destinadas à docência;
II - seis horas destinadas a reuniões e outras atribuições e

atividades específicas do cargo.
§ 2° - O Professor de Educação Básica que exercer a docência na

função de Professor no Núcleo de Educação Tecnológica - NET -, no
ensino do uso de biblioteca, na recuperação de alunos ou na
educação de jovens e adultos, na opção semipresencial, cumprirá
vinte e duas horas semanais na docência e duas horas semanais em
outras atividades inerentes ao cargo.

§ 30 - O Professor de Educação Básica deverá integralizar sua
carga horária em outra escola, na hipótese de nãã haver aulas
suficientes para cumprimento integral da carga horária a que se refere
o inciso 1 do "capuf' deste artigo na escola em que estiver em
exercício, na forma de regulamento.

Art. 34 - O cargo efetivo de Professor de Educação Básica poderá
ser provido, excepcionalmente, com carga horária igual ou superior a
sete horas e inferior a vinte e quatro horas semanais, para um mesmo
conteúdo curricular.

§ 1° - O Professor de Educação Básica que estiver cumprindo a
carga horária semanal de que trata o "caput":

- cumprirá, para cada conjunto de três horas destinadas a
docência, uma hora adicional destinada a reuniões e outras
atribuições e atividades específicas do cargo;

II - assumirá as aulas de mesmo conteúdo curricular que surgirem
na escola em que estiver em exercício, até o limite de dezoito horas
semanais destinadas a docência.

§ 20 - Para efeito do disposto neste artigo, serão destinadas a
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docência, no mínimo, cinco horas, e a reuniões e outras
atribuições e atividades específicas do cargo, no mínimo, duas horas.

§ 30 - o vencimento básico do Professor de Educação Básica de
que trata este artigo será estabelecido conforme tabela prevista no
parágrafo único do art. 42 e será proporcional ao número de horas
semanais cumpridas.

§ 4 0 As aulas assumidas na forma do inciso II do § 10 deste artigo
passarão a integrar a carga horária semanal do servidor, a qual não
poderá ser reduzida após essa alteração.

Art. 35 - A carga horária semanal de trabalho do Professor de
Educação Básica, a que se refere o inciso 1 do "caput" do art. 33,
poderá ser estendida em até cinqüenta por cento, em conteúdo
curricular para o qual o professor esteja habilitado, com valor adicional
proporcional ao vencimento básico percebido, na forma do
regulamento.

§ 1° - A extensão de que trata este artigo será concedida pela SEE,
após anuência do servidor.

§ 20 - As aulas atribuídas por exigência curricular não estão
incluídas no percentual de que trata o "caput".

§ 30 - A extensão de que trata este artigo independe da existência
de cargo vago.

§ 40 - A extensão de que trata este artigo não poderá exceder a dois
anos se decorrente da existência de cargo vago.

§ 50 - o servidor ocupante de dois cargos de Professor de
Educação Básica fará jus à extensão de que trata o "caput", desde
que o somatório das horas destinadas à docência dos dois cargos não
exceda a trinta e seis horas, excluídas desse total as aulas assumidas
por exigência curricular.

§ 60 - O valor adicional decorrente da extensão de carga horária de
que trata este artigo não constituirá base de cálculo para a concessão
de adicionais por tempo de serviço nem para descontos
previdenciários.

§ 70 - A extensão de carga horária concedida ao Professor de
Educação Básica não poderá ser reduzida em um mesmo ano letivo,
exceto nos casos de:

- desistência do servidor;
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II - redução do número de turmas ou de aulas na escola em que

estiver atuando;
III - retorno do titular do cargo, quando a extensão resultar da

existência de cargo vago;
IV - provimento do cargo, quando a extensão resultar da existência

de cargo vago;
V - ocorrência de movimentação de professor;
VI - afastamento do efetivo exercício do cargo por período superior

a sessenta dias no ano;
VII - resultado insatisfatório na avaliação de desempenho individual,

nos termos da legislação vigente.
Art. 36 - A carga horária semanal de Professor de Educação Básica

que, por exigência curricular, exceder as dezoito horas semanais será
obrigatoriamente assumida pelo professor, que receberá valor
adicional proporcional ao vencimento básico percebido, enquanto
permanecer essa situação.

Parágrafo único - O valor adicional a que se refere o "caput" não
constituirá base de cálculo para concessão de adicionais por tempo de
serviço nem para descontos previdenciários.

Capítulo V
Disposições Transitórias e Finais

Art. 37 - Para a obtenção do número de cardos das carreiras de que
trata esta lei, previsto no Anexo 1, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo lotados nos órgãos e nas
entidades relacionados no art. 5 0 transformados em cargos das
carreiras instituídas por esta lei, na forma da correlação estabelecida
no Anexo IV, ressalvados, na SEE, os seguintes cargos vagos de
provimento efetivo, no total de cinqüenta e seis mil novecentos e
setenta e nove, que ficam extintos:

a) mil oitocentos e dezoito cargos de Auxiliar Administrativo;
b) dezenove mil trezentos e onze cargos de Técnico de Nível Médio;
c) cinqüenta e um cargos de Auxiliar de Enfermagem;
d) vinte e seis cargos de Laboratorista;
e) quatro mil e vinte e sete cargos de Tesoureiro Escolar;
f) dois mil cento e sessenta e três cargos de Assistente de Turno;
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g) dois mil e setenta e sete cargos de Auxiliar de Biblioteca;
h) quatorze mil quatrocentos e trinta e nove cargos de Auxiliar de

Nível Médio;
i) três mil setecentos e onze cargos de Auxiliar de Secretaria;
j) dezessete cargos de Analista da Saúde;
1) vinte e um cargos de Analista de Agropecuária;
m) dois cargos de Analista de Atividade Fazendária;
n) cinqüenta e oito cargos de Analista de Sistemas;
o) três mil seiscentos e vinte e nove cargos de Técnico de Nível

Superior;
p) quatro cargos de Pesquisador;
q) seis cargos de Programador Visual;
r) oitenta e oito cargos de Analista de Obras Públicas;
s) quarenta e três cargos de Analista de Comunicação Social;
t) cinco mil trezentos e quarenta e nove cargos de Analista da

Educação;
u) cento e vinte cargos de Analista da Administração;
v) dezenove cargos de Rádio Técnico;
II - ficam criados vinte e sete mil setecentos e cinqüenta cargos de

provimento efetivo de Auxiliar de Serviços de Educação Básica - ASB.
Parágrafo único - A identificação dos cargos transformados, criados

e extintos por esta lei será feita em decreto.
Art. 38 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, forem

ocupantes de cargo de provimento efetivo lotado nos órgãos e nas
entidades relacionados no art. 5 0 serão enquadrados na estrutura
estabelecida no Anexo 1, conforme tabela de correlação constante no
Anexo IV, considerados o órgão ou a entidade de lotação do cargo e a
unidade de exercício.

Parágrafo único - Para fins do disposto no "caput", consideram-se
unidades de exercício o órgão central, os órgãos regionais e as
unidades escolares dos órgãos e das entidades relacionados no art.
50

Art. 39 - Ao servidor que, na data de publicação desta lei, for
ocupante de cargo de provimento efetivo lotado nos órgãos e nas
entidades relacionados no ad. 5 0 será concedido o direito de optar por
não ser enquadrado na estrutura das carreiras instituídas por esta lei,
observado o seguinte:
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- a opção a que se refere o "caput" deverá ser formalizada por
meio de requerimento escrito, dirigido ao Secretário de Estado de
Educação;

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.

Parágrafo único - O servidor que optar pelo não-enquadramento, na
forma deste artigo, não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras
instituídas por esta lei.

Art. 40 - Na ocorrência da opção prevista no art. 39, a
transformação do cargo ocupado pelo servidor em cargo de carreira
constante no Anexo 1, nos termos do inciso 1 do art. 37, somente se
efetivará após a vacância do cargo original.

Art. 41 - Fica assegurado ao servidor que for enquadrado nas
carreiras de que trata esta lei, nos termos do art. 38, bem como ao
que fizer a opção de que trata o art. 39, 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 - A tabela de vencimento básico das carreiras dos
Profissionais de Educação Básica será estabelecida em lei, observada
a estrutura prevista no Anexo 1.

Parágrafo único - O vencimento básico dos cargos das carreiras de
que trata esta lei será estabelecido em tabela que conterá valores
diferenciados para as cargas horárias definidas nos incisos do "capuf'
do art. 33 e no § 2 0 do art. 48.
Art. 43 - As regras de posicionamento decorrentes do

enquadramento a que se refere o art. 38 serão estabelecidas em
decreto, após a publicação da lei de que trata o art. 42, e abrangerão
critérios que conciliem:

- a escolaridade do cargo de provimento efetivo ocupado pelo
servidor;

II - o tempo de serviço no cargo de provimento efetivo transforriado
por esta lei;

III - o vencimento básico do cargo de provimento efetivo percebido
pelo servidor na data de publicação do decreto a que se refere o
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"caput".

§ 1° - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor 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. 44 - Os atos de posicionamento dos servidores efetivos
decorrentes do enquadramento de que trata o art. 38 somente
ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer a tabela de
vencimento básico das carreiras de que trata esta lei, bem como do
decreto a que se refere o ai. 43.

§ 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 de que trata o "caput" deste artigo, 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" deste
artigo serão formalizados por meio de resolução conjunta do
Secretário de Estado de Educação e do Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão.

Ai. 45 - 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 de uma das carreiras dos Profissionais de
Educação Básica, observada a correlação estabelecida no Anexo IV.

§ 1° - Os cargos resultantes da transformação de que trata o "caput"
deste artigo serão extintos com a vacância.

§ 20 - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "caput"
deste artigo as regras de enquadramento e posicionamento de que
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tratam os arts. 38 e 43.

§ 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. 38 e 43 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 deste artigo extingue-se
com a vacância.

§ 5° - O quantitativo de cargos a que se refere o § 1° deste artigo e
de funções públicas de que trata o § 3 0 deste artigo é o constante no
Anexo III.

Art. 46 - O servidor que, na data de publicação desta lei, for
ocupante de cargo de provimento efetivo do Quadro de Magistério,
lotado em caráter excepcional no órgão central da SEE e nas suas
Superintendências Regionais de Ensino, nos termos da Lei n° 9.346,
de 5 de dezembro de 1986, e da Lei n° 13.961, de 27 de julho de
2001, ou no Conselho Estadual de Educação, nos termos da Lei n°
9.413, de 2 de julho de 1987, será enquadrado em uma das carreiras
instituídas por esta lei, observada a correlação estabelecida para o
cargo que ocupa.

Art. 47 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura das
carreiras de que trata esta lei, na forma da correlação constante no
Anexo IV, 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 fica assegurado o direito à
opção de que trata o art. 39 desta lei, com as mesmas regras
estabelecidas para o servidor ativo.

Art. 48 - Fica mantida a carga horária semanal de trabalho dos
servidores que, na data de publicação desta lei, forem ocupantes de
cargos de provimento efetivo transformados em cargos das carreiras
de que trata esta lei.
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§ 1° - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos

servidores que, na data de publicação desta lei, forem detentores de
função pública.

§ 2° - A carga horária semanal de trabalho do servidor a que se
refere o "caput" deste artigo é de:

- vinte e quatro horas para os servidores dos órgãos e das
entidades relacionados no art. 5 0 que tiverem seus cargos
transformados em cargos de Professor de Educação Básica,
respeitado o disposto nos § 1°, 2 0 e 30 do art. 33 e no art. 35;

II - vinte e quatro ou quarenta horas para os servidores dos órgãos
e das entidades relacionados no art. 50 que tiverem seus cargos
transformados em cargos de Especialista em Educação Básica,
conforme a situação de cada servidor na data de publicação desta lei;

III - trintaou quarenta horas para os servidores ocupantes de cargos
lotados na SEE e no CEE, conforme a situação de cada servidor na
data de publicação desta lei, excetuando-se os que se enquadrarem
nas hipóteses previstas nos incisos 1 e II;

IV - quarenta horas para os servidores ocupantes de cargos lotados
na FUCAM e na FI-lA, excetuando-se os que se enquadrarem nas
hipóteses previstas nos incisos 1 e II.

Art. 49 - O valor correspondente aos adicionais por tempo de
serviço que teve como base de cálculo o valor decorrente de aulas
facultativas ou exigência curricular, concedido nos termos do § 1° do
art. 31 da Constituição do Estado, entre 5 de junho de 1998 e 15 de
julho de 2003, passará a ser percebido a título de vantagem pessoal.

Art. 50 - Compete à SEE adotar as medidas necessárias para o
cumprimento desta lei e, no que couber, articular-se com a SEPLAG
para a sua execução.

Art. 51 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo.
Ad. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.
ANEXO 1

(a que se referem os arts. 1°, 37, 38, 40 e 42 da Lei n° , de de de
2004)
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ESTRUTURA DAS CARREIRAS DOS PROFISSIONAIS DE

EDUCAÇÃO BÁSICA
1.1 - ESTRUTURA DA CARREIRA DE PROFESSOR DE

EDUCAÇÃO BÁSICA
Carga horária semanal de trabalho: 24 horas
* - Os Quadros do Anexo 1 foram publicados na edição do "Diário do

Legislativo" de 22.7.2004.
ANEXO li

(a que se refere o art. 6 0 da Lei n° , de de de 2004)
ATRIBUIÇOES DOS CARGOS EFETIVOS QUE COMPOEM AS
CARREIRAS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

1. Carreira de Professor de Educação Básica:
1.1. exercer a docência na educação básica, em unidade escolar,

responsabilizando-se pela regência de turmas ou por aulas, pela
orientação de aprendizagem na educação de jovens e adultos, pela
substituição eventual de docente, pelo ensino do uso da biblioteca,
pela docência em laboratório de ensino, em sala de recursos didáticos
e em oficina pedagógica, por atividades artísticas de conjunto e
acompanhamento musical nos conservatórios estaduais de música e
pela recuperação de aluno com deficiência de aprendizagem;

1.2. participar do processo que envolve planejamento, elaboração,
execução, controle e avaliação do projeto político-pedagógico e do
plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola;

1.3. participar da elaboração do calendário escolar;
1.4. exercer atividade de coordenação pedagógica de área de

conhecimento específico, nos termos do regulamento;
1.5. atuar na elaboração e na implementação de projetos educativos

ou, como docente, em projeto de formação continuada de educadores,
na forma do regulamento;

1.6. participar da elaboração e da implementação de projetos e
atividades de articulação e integração da escola com as famílias dos
educandos e com a comunidade escolar;

• 1.7. participar de cursos, atividades e programas de capacitação
profissional, quando convocado ou convidado;

1.8. acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante o
processo de ensino-aprendizagem;

1.9. realizar avaliações periódicas dos cursos ministrados e das
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atividades realizadas;

1.10. promover e participar de atividades complementares ao
processo da sua formação profissional;

1.11. exercer outras atribuições integrantes do plano de
desenvolvimento pedagógico e institucional da escola, previstas no
regulamento desta lei e no regimento escolar.

2. Carreira de Especialista em Educação Básica:
2.1. exercer em unidade escolar a supervisão do processo didático

como elemento articulador no planejamento, no acompanhamento, no
controle e na avaliação das atividades pedagógicas, conforme o plano
de desenvolvimento pedagógico e institucional da unidade escolar;

2.2. atuar como elemento articulador das relações interpessoais
internas e externas da escola que envolvam os profissionais, os
alunos e seus pais e a comunidade;

2.3. planejar, executar e coordenar cursos, atividades e programas
internos de capacitação profissional e treinamento em serviço;

2.4. participar da elaboração do calendário escolar;
2.5. participar das atividades do Conselho de Classe ou coordená-

las;
2.6. exercer, em trabalho individual ou em grupo, a orientação, o

aconselhamento e o encaminhamento de alunos em sua formação
geral e na sondagem de suas aptidões específicas;

2.7. atuar como elemento articulador das relações internas na escola
e externas com as famílias dos alunos, comunidade e entidades de
apoio psicopedagógicos e como ordenador das influências que
incidam sobre a formação do educando;

2.8. exercer atividades de apoio à docência;
2.9. exercer outras atividades integrantes do plano de

desenvolvimento pedagógico e institucional da escola, previstas no
regulamento desta lei e no regimento escolar.

3. Carreira de Analista de Educação Básica:
3.1. exercer sua atividade profissional no âmbito de unidade escolar

em que esteja prevista sua atuação;
3.2. participar do processo que envolve o planejamento, a

elaboração, a execução e avaliação do plano de desenvolvimento
pedagógico e institucional da escola;

3.3. exercer outras atividades integrantes do plano de
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desenvolvimento pedagógico e institucional da escola, previstas
no regulamento desta lei e no regimento escolar.

4. Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica:
4.1. exercer suas atividades em unidade escolar, participando do

processo que envolve o planejamento, a elaboração, a execução e a
avaliação do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da
escola;

4.2. organizar e manter atualizados cadastros, arquivos, fichários,
livros e outros instrumentos de escrituração da escola, relativos aos
registros funcionais dos servidores e à vida escolar dos alunos;

4.3. organizar e manter atualizado o sistema de informações legais e
regulamentares de interesse da escola;

4.4. redigir ofícios, exposições de motivos, atas e outros
expedientes;

4.5. coletar, apurar, selecionar, registrar e consolidar dados para a
elaboração de informações estatísticas;

4.6. realizar trabalhos de digitação e mecanografia;
4.7. realizar trabalhos de protocolização, preparo, seleção,

classificação, registro e arquivamento de documentos e formulários;
4.8. atender, orientar e encaminhar o público;
4.9. auxiliar na organização, manutenção e atendimento em

biblioteca escolar e sala de multimeios;
4.10. auxiliar no cuidado e na distribuição de material esportivo, de

laboratórios, de oficinas pedagógicas e outros sob sua guarda;
4.11. exercer outras atividades integrantes do plano de

desenvolvimento pedagógico e institucional da escola, previstas no
regulamento desta lei e no regimento escolar.

5. Carreira de Assistente Técnico-Educacional:
5.1. exercer suas atividades no órgão central e nas

Superintendências Regionais de Ensino da SEE, na Fundação Helena
Antipoff, na Fundação Educacional Caio Martins e no Conselho
Estadual de Educação, participando do processo que envolve o
planejamento, a elaboração, a execução e a avaliação do plano de
desenvolvimento pedagógico e institucional da escola;

5.2. organizar e manter atualizados cadastros, arquivos, fichários,
livros e outros instrumentos de escrituração da escola, relativos aos
registros funcionais dos servidores e à vida escolar dos alunos;
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5.3. organizar e manter atualizado o sistema de informações

legais e regulamentares de interesse da escola;
5.4. redigir ofícios, exposições de motivos, atas e outros

expedientes;
5.5. coletar, apurar, selecionar, registrar e consolidar dados para

elaboração de informações estatísticas;
5.6. realizar trabalhos de digitação e mecanografia;
5.7. realizar trabalhos de protocolização, preparo, seleção,

classificação, registro e arquivamento de documentos e formulários;
5.8. atender, orientar e encaminhar a clientela;

.5.9. auxiliar na organização, manutenção e atendimento em
biblioteca escolar e sala de multimeios;

5.10. auxiliar no cuidado e na distribuição de material esportivo, de
laboratórios, de oficinas pedagógicas e outros sob sua guarda;

5.11. exercer outras atividades integrantes do plano de
desenvolvimento pedagógico e institucional da escola, previstas no
regulamento desta lei e no regimento escolar.

6. Carreira de Analista Educacional:
6.1. exercer atividade profissional específica em nível superior de

escolaridade nos setores pedagógico e administrativo no campo da
educação, no órgão central e nas Superintendências Regionais de
Ensino da SEE, na Fundação Helena Antipoff, na Fundação
Educacional Caio Martins e no Conselho Estadual de Educação;

6.2. elaborar, analisar e avaliar planos, programas e projetos
pedagógicos;

6.3. coordenar, acompanhar, avaliar e redirecionar a execução de
propostas educacionais;

6.4. elaborar normas, instruções e orientações para aplicação da
legislação relativa a programas e currículos escolares e à
administração de pessoal, material, patrimônio e serviços;

6.5. elaborar, executar e acompanhar projetos de capacitação de
pessoal e treinamentos operacionais nos vários âmbitos de atuação;

6.6. proporcionar assistência técnica na elaboração de instrumentos
de avaliação do processo educacional;

6.7. elaborar programas, provas e material instrucional para o ensino
fundamental e médio;

6.8. realizar pesquisas e estudos que subsidiem a proposta de
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políticas, diretrizes e normas educacionais;

6.9. participar da elaboração de planejamentos ou propostas anuais
de atividades do setor ou órgão em que atua;

6.10. organizar e produzir dados e informações educacionais;
6.11. elaborar a proposta de reforma, ampliação ou construção da

rede física de atendimento e acompanhar a sua execução;
6.12. realizar trabalhos de escrituração contábil, cálculo de custos,

perícia, previsão, levantamento, análise e revisão de balanços e
demonstrativos, execução orçamentária e movimentação de contas
financeiras e patrimoniais;

6.13. emitir pareceres e relatórios sobre assuntos financeiros • e
contábeis;

6.14. exercer a inspeção escolar, que compreende:
a) orientação, assistência e controle do processo administrativo das

escolas e, na forma do regulamento, do seu processo pedagógico;
b) orientação da organização dos processos de criação, autorização

de funcionamento, reconhecimento e registro de escolas, no âmbito
de sua área de atuação;

c) garantia de regularidade do funcionamento das escolas, em todos
os aspectos;

d) responsabilidade pelo fluxo correto e regular de informações entre
as escolas, os órgãos regionais e o órgão central da SEE;

6.15. exercer outras atividades compatíveis com a natureza do
cargo, previstas na regulamentação aplicável e de acordo com a
política pública educacional.

7. Carreira de Assistente de Educação:
7.1. exercer atividade profissional no campo da educação, em

unidade escolar, no órgão central e nas Superintendências Regionais
de Ensino da SEE, na Fundação Helena Antipoff, na Fundação
Educacional Caio Martins e no Conselho Estadual de Educação;

7.2. organizar e manter atualizados registros funcionais individuais
de servidores;

7.3. realizar trabalhos de digitação e mecanografia;
7.4. interpretar e aplicar normas relacionadas à administração de

pessoal, material, patrimônio e serviços gerais;
7.5. redigir ofícios, exposições de motivos, relatórios, atas e outros

expedientes;
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7.6. executar tarefas específicas de preparação de pagamento

de pessoal;
7.7. preparar certidões, atestados, informações e outros documentos

pertencentes à sua área de atuação;
7.8. exercer outras atividades compatíveis com a natureza do cargo,

previstas na regulamentação aplicável e de acordo com a política
pública educacional.

8. Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação Básica:
8.1. exercer atividade no campo da zeladoria em unidade escolar, no

órgão central e nas Superintendências Regionais de Ensino da SEE,
na Fundação Helena Antipoff, na Fundação Educacional Caio Martins
e no Conselho Estadual de Educação;

8.2. realizar trabalhos de limpeza e conservação de locais e de
utensílios sob sua guarda, zelando pela ordem e pela higiene em seu
setor de trabalho;

8.3. realizar trabalhos de movimentação de móveis, utensílios,
aparelhos, correspondência e de documentos diversos;

8.4. relacionar, orçar e requisitar materiais e instrumentos
necessários à execução de seu trabalho;

8.5. preparar e distribuir alimentos, mantendo limpo e em ordem o
local, zelando pela adequada utilização e guarda de utensílios e
gêneros alimentícios;

8.6. realizar pequenos reparos de alvenaria, marcenaria, pintura,
eletricidade, instalações hidráulicas e de móveis e utensílios;

8.7. executar serviços simples de jardinagem e agropecuária e
atividades afins;

8.8. dirigir veículos de passageiros e carga;
8.9. manter veículos e máquinas em condição de conservação e

funcionamento, providenciando conserto, abastecimento, lubrificação
e limpeza, e efetuar pequenos reparos mecânicos;

8.10. realizar trabalhos de protocolização, preparo, seleção,
classificação, registro, coleção e arquivamento de processos,
documentos e fichas;

8.11. efetuar levantamentos, anotações, cálculos e registros simples
de natureza contábil;

8.12. examinar processos e expedientes avulsos, redigir
informações de rotina e atender partes;
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8.13. efetuar controle de estocagem, transporte e abastecimento

de material;
8.14. operar PABX, efetuando ligações internas e externas, locais,

interurbanas e internacionais;
8.15. identificar defeitos nos aparelhos, providenciando os reparos

necessários;
8.16. executar outras atividades compatíveis com a natureza do

cargo previstas em regulamento.
ANEXO III

(a que se refere o § 50 do art. 45 da Lei n° , de de de 2004)
QUANTITATIVO DE CARGOS RESULTANTES DE EFETIVAÇÃO
PELA EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 49/2001 E DE FUNÇOES

PÚBLICAS NÃO EFETIVADAS
* - O Quadro do Anexo III foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 22.7.2004.
ANEXO IV

(a que se referem os arts. 37, 1, 38, 45 e 47 da Lei n° , de de de 2004)
TABELAS DE CORRELAÇÃO

IV. 1 - Carreira de Professor de Educação Básica - PEB
* - Os Quadros do Anexo IV foram publicados na edição do "Diário

do Legislativo" de 22.7.2004. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.335/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.33512003, de autoria do Governador do
Estado, que institui e estrutura as carreiras do Quadro de Pessoal do
Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária, foi aprovado no 2°
turno, com as Emendas n os 1 a 5 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° 1.33512003
Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária

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

Disposições Gerais
Art. l o - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras

do Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária do Poder Executivo:
- Fiscal Agropecuário;
- 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. 2 0 - 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. 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:
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- no Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, os cargos das

carreiras de Fiscal Agropecuário, Fiscal Assistente Agropecuário,
Especialista em Gestão de Defesa Agropecuária, Assistente de
Gestão de Defesa Agropecuária e Auxiliar Operacional;

- 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. 4 0 - As atribuições gerais dos cargos das carreiras instituídas
por esta lei são as constantes no Anexo II.

§ 10 - As atribuições específicas dos cargos das carreiras de que
trata esta lei são as definidas em regulamento.

§ 2° - As atribuições dos cargos das carreiras de Fiscal
Agropecuário e Fiscal Assistente Agropecuário têm natureza de
atividade exclusiva de Estado.

§ 3° - As condições do exercício das atribuições dos cargos da
carreira de Fiscal Agropecuário, em especial as relacionadas a ações
de fiscalização, serão definidas em regulamento.

Art. 50 - A lotação dos cargos das carreiras de que trata esta lei nos
quadros de pessoal das entidades a que se refere o art. 3 0 será
definida em decreto e fica condicionada à anuência das entidades
envolvidas e à aprovação da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão - SEPLAG -, observado o interesse da Administração.

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

Art. 6° - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores entre os órgãos e as entidades do Poder Executivo
somente serão permitidas 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.

Art. 7° - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras de
que trata esta lei para órgão ou entidade em que não haja a carreira a
que pertence o servidor somente será permitida para o exercício de
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cargo de provimento em comissão ou função gratificada.

Art. 80 - Os ocupantes de cargos das carreiras a que se refere o
inciso 1 do art. 3 0 cumprirão carga horária de trabalho semanal de
quarenta horas.

Art. 90 - Os servidores que, após a publicação desta lei,
ingressarem, por meio de concurso público, nas carreiras a que se
refere o inciso II do art. 3 0 , cumprirão carga horária de trabalho
semanal de trinta ou quarenta horas, conforme definido no respectivo
edital.

Capítulo II
Das Carreiras

Seção 1
Do Ingresso

Art. 10 - 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.

§ 1 - O ingresso em cargo de carreira 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.

§ 2 0 - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:
- nível superior a formação em educação superior que compreende

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 para ingresso nas carreiras de que trata
esta lei será de caráter eliminatório e classificatório e poderá conter as
seguintes etapas sucessivas:

- para as carreiras de Fiscal Agropecuário, Fiscal Assistente
Agropecuário, Especialista em Gestão de Defesa Agropecuária e
Assistente de Gestão de Defesa Agropecuária:
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a) provas ou provas e títulos;
b) curso de formação técnico-profissional, se necessário, nas 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 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 - 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 pelo candidato:
a) de estar no gozo dos direitos políticos;
b) de estar em dia 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.

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

§ 2° - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato
aprovado 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;
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III - aptidão física e mental para o exercício do 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 em carreira de que trata
esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 15 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se
encontra para o grau subseqüente no mesmo nível da carreira a que
pertence, 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. 16 - Promoção é a passagem do servidor de um nível para o
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
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
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qual o servidor pretende ser promovido, se houver.

§ 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 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.

Art. 18 - 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. 19 - 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 complementar 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
disposto no "caput" deste 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. 20 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor
que, no período aquisitivo:

- sofrer punição disciplinarem 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
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.
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Art. 21 - O curso de formação técnico-profissional a que se

refere a alínea "b" do inciso 1 do art. 11 e as atividades de formação e
aperfeiçoamento a que se refere o inciso 1 do § 1° do art. 16 serão
desenvolvidos em parceria com a Escola de Governo da Fundação
João Pinheiro.

Capítulo III
Disposições Transitórias e Finais

Art. 22 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Fiscal
Agropecuário, previsto no Anexo 1 desta lei, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista Técnico
Agropecuário e Analista Técnico de Laboratório lotados no IMA na
data de publicação desta lei 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 da carreira de Fiscal
Assistente Agropecuário, previsto no Anexo 1 desta lei, são realizados
os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Técnico em
Agropecuária e Auxiliar em Agropecuária lotados no IMA na data de
publicação desta lei transformados em quatrocentos e seis cargos de
provimento efetivo de Fiscal Assistente Agropecuário;

II - ficam criados cento e seis cargos de provimento efetivo de Fiscal
Assistente Agropecuário.

Art. 24 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Especialista em Gestão de Defesa Agropecuária, previsto no Anexo 1
desta lei, são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Analista da
Administração e Analista de Apoio Técnico lotados no IMA na data de
publicação desta lei 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 da carreira de
Assistente de Gestão de Defesa Agropecuária, previsto no Anexo 1
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desta lei, são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,
Técnico Administrativo e Técnico de Apoio Técnico lotados no IMA na
data de publicação desta lei 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 lotados
no IMA 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 Agropecuário;
VI - duzentos e cinqüenta e dois cargos de Agente de

Administração;
VII - seis cargos de Telefonista.
Art. 27 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de

Analista de Desenvolvimento Rural, previsto no Anexo 1 desta lei, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de Analista da Administração, Analista de Apoio
Técnico e Analista de Desenvolvimento Agrário lotados na
RURALMINAS na data de publicação desta lei transformados em
oitenta e um cargos de Analista de Desenvolvimento Rural;

II - ficam criados dez cargos de provimento efetivo de Analista de
Desenvolvimento Rural.

Art. 28 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Técnico de Desenvolvimento Rural, previsto no Anexo 1 desta lei, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de Auxiliar Administrativo, Técnico Administrativo
e Técnico em Desenvolvimento Agrário lotados na RURALMINAS na
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data de publicação desta lei 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, Motorista, Oficial de Serviços Gerais, Oficial
de Serviços de Manutenção, Operador, Agente de Administração e
Telefonista lotados na RURALMINAS 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 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 cargo de provimento efetivo lotado nas entidades
relacionadas no art. 3 0 serão enquadrados na estrutura estabelecida
no Anexo 1, conforme tabela de correlação constante no Anexo IV.

Parágrafo único - Após o enquadramento de que trata o "capuV', não
haverá ingresso nas carreiras de Auxiliar Operacional e de Auxiliar de
Desenvolvimento Rural.

Art. 33 - Ao servidor 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, observado o seguinte:

- 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 ocupado pelo servidor;

II - o prazo para a opção a que se refere o "caput" será de noventa
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dias contados da data da publicação do decreto que estabelecer
as regras de posicionamento.

§ 1' - 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 - A tabela de vencimento básico das carreiras de que trata
esta lei será estabelecida em lei, observada a estrutura prevista no
Anexo 1.

Parágrafo único - O vencimento básico dos cargos das carreiras de
que trata esta lei, fixado em tabelas distintas, será proporcional à
carga horária de trabalho do servidor.

Art. 37 - As regras de posicionamento decorrentes do
enquadramento a que se refere o art. 32 serão estabelecidas em
decreto, após a publicação da lei de que trata o art. 36, e abrangerão
critérios que conciliem:

- a escolaridade do 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 da publicação do decreto a que se refere o
"caput".

§ l ' - As regras de posicionamento não acarretarão reduçãoda
remuneração percebida pelo servidor na data de publicaçãó do

rsl



1136
decreto que as estabelecer.

§ 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.

Art. 38 - Os atos de posicionamento dos servidores efetivos
decorrentes do enquadramento de que trata o art. 32 somente
ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer 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" deste artigo somente
produzirão efeitos após sua publicação.
§ 20 - Enquanto não ocorrer a publicação dos atos de

posicionamento de que trata o "caput" deste artigo, 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' deste
artigo serão formalizados por meio de resolução conjunta do
Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do
Secretário de Estado 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 do Estado n° 49, de 13 de junho de 2001, será
transformado em cargo de carreira de que trata esta lei, observada a
correlação estabelecida no Anexo IV.

§ 1° - Os cargos resultantes da transformação de que trata o "caput"
deste artigo serão extintos com a vacância.

§ 2° - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "caput"
deste artigo as regras de enquadramento e posicionamento de que
tratam os arts. 32 e 37.

§ 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
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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.

§ 4° - A função pública de que trata o § 3 0 deste artigo extingue-se
com a vacância.

§ 5°—O quantitativo de cargos a que se refere o § 1° deste artigo e
de funções públicas 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 IV, 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 - Fica mantida a carga horária de trabalho dos servidores
que, na data de publicação desta lei, forem ocupantes de cargos de
provimento efetivo da RURALMINAS e do ITER-MG transformados
em cargos das carreiras de que trata esta lei.

§ 1 0 - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos servidores
que, na data de publicação desta lei, forem detentores de função
pública.

§ 2° - A carga horária de trabalho de que trata o "caput" deste artigo
corresponde a trinta ou quarenta horas semanais para os servidores
da RURALMINAS, conforme a situação de cada servidor na data de
publicação desta lei.

Art. 42— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Cecília Ferramenta, relatora - Vanessa

Lucas.
ANEXO 1
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(a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Lei n°, de de de

2004)
ESTRUTURA DAS CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE

AGRICULTURA E PECUÁRIA
1.1 - Carreira de Fiscal Agropecuário
Carga horária semanal de trabalho: 40 horas
* - Os Quadros referentes ao Anexo 1 foram publicados na edição do

"Diário do Legislativo" de 22.7.2004.
ANEXO II

(a que se refere o art. 40 da Lei n° , de de de 2004)
ATRIBUIÇOES DOS CARGOS DAS CARREIRAS DO GRUPO DE

ATIVIDADES DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
2.1 - Atribuições dos Cargos Lotados no Quadro de Pessoal do

Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA
* - Os Quadros do Anexo II foram publicados na edição do "Diário do

Legislativo" de 22.7.2004.
ANEXO III

(a que se refere o § 50 do art. 39 da Lei n°, de de de 2004)
3.1 - Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda

à Constituição n° 4912001 e de Funções Públicas não Efetivadas do
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA

Os Quadros do Anexo III foram publicados na edição do "Diário
do Legislativo" de 22.7.2004.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.343/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.343/2003, de autoria do Governador do

Estado, que institui e estrutura as carreiras do Grupo de Atividades de
Defesa Social, foi aprovado no 2 0 turno, com as Emendas n os 1 a 5 ao
vencido no 10 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° 1.343/2003
Institui as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social do
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Poder Executivo.

Capítulo 1
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;
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 Polícia 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.
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 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
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de provimento em comissão de órgão ou 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 administrativo dos seguintes órgãos do Poder
Executivo:

- na Secretaria de Estado de Defesa Social e no Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, os cargos das carreiras
de Auxiliar Executivo de Defesa Social, Assistente Executivo de
Defesa Social e Analista Executivo de Defesa Social;

II - na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, os cargos das
carreiras de Auxiliar da Polícia Civil, Técnico Assistente da Polícia
Civil e Analista da Polícia Civil;

III - na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, os cargos das
carreiras de Auxiliar Administrativo da Polícia Militar, Assistente
Administrativo da Polícia Militar, Analista de Gestão da Polícia Militar,
Professor de Educação Básica da Polícia Militar, Pedagogo/Orientador
Educacional, Pedagogo/Supervisor Pedagógico e Professor de Ensino
Superior da Polícia Militar;

IV - na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, os cargos
das carreiras de Auxiliar Administrativo da Defensoria Pública,
Assistente Administrativo da Defensoria Pública e Gestor da
Defensoria Pública.

Art. 40 - As atribuições gerais dos cargos das carreiras instituídas por
esta lei são as constantes no Anexo III.

Parágrafo único - As atribuições específicas dos cargos das
carreiras de que trata esta lei são as definidas em regulamento.

Art. 50 - A lotação dos cargos das carreiras de Auxiliar Executivo de
Defesa Social, Assistente Executivo de Defesa Social e Analista
Executivo de Defesa Social nos quadros de pessoal dos órgãos a que
se refere o inciso 1 do art. 30 será definida em decreto e fica
condicionada à anuência dos órgãos envolvidos e à aprovação da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG -,
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observado o interesse da Administração.

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

Art. 60 - A mudança de lotação de cargos e a transferência de
servidores entre os órgãos e as entidades do Poder Executivo
somente serão permitidas 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
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.

Art. 70 - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras
instituídas por esta lei para órgão ou entidade em que não haja
carreira a que pertença o servidor somente será permitida para o
exercício de cargo de provimento em comissão ou função gratificada.

Art. 8° - Os servidores que, após a publicação desta lei,
ingressarem, por meio de concurso público, nas carreiras do Grupo de
Atividades de Defesa Social terão carga horária de trabalho semanal
de:

- trinta ou quarenta horas, conforme definido no edital do concurso
público, para os servidores ocupantes de cargos das carreiras a que
se referem os incisos II e III e XV e XVI do art. 1° desta lei;

II - quarenta horas para os servidores ocupantes de cargos das
carreiras a que se referem os incisos V e VI do art. 1 0 desta lei;

III - trinta horas para os servidores ocupantes de cargos das
carreiras a que se referem os incisos VIII e IX do art. 1 0 desta lei;

IV - vinte e quatro horas-aula para os servidores ocupantes de
cargos da carreira a que se refere o inciso X do art. 1° desta lei;

V - vinte e quatro horas para os servidores ocupantes de cargos das
carreiras a que se referem os incisos XI e XII do art. 1° desta lei.

Capítulo II
Das Carreiras

Seção 1
Do Ingresso

Art. 90 - O ingresso em cargo de carreira de que trata esta lei
depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e
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títulos e dar-se-á no primeiro grau do nível inicial da carreira.

§ 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 li, V, VIII
e XV do art. 1° desta lei;

II - superior, para as carreiras de que tratam os incisos III, VI, IX a
XII e XVI do art. 10 desta lei.

§ 20 - As habilitações de que trata o § 1° deste artigo serão
especificadas no edital do 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 que
compreende curso ou programa de graduação, na forma da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação.

Art. 10 - O concurso público para ingresso nas carreiras de que trata
esta lei será de caráter eliminatório e classificatório e poderá conter 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
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 - 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 pelo candidato:
a) de estar no gozo dos direitos políticos;
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b) de estar em dia com as obrigações militares;
VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira.
§ 20 - O curso a que se refere o inciso IV do "caput" deste artigo será

desenvolvido pelo órgão em parceria com a Escola de Governo da
Fundação João Pinheiro, salvo no caso das carreiras da Polícia Civil,
para as quais o curso ficará a cargo da Academia de Polícia Civil,
facultada a parceria com a Escola de Governo da Fundação João
Pinheiro.

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.

§ 1° - O prazo de validade do concurso será contado a partir da data
de sua homologação, prorrogável uma vez por igual período.

§ 2° - 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;

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 - 0 desenvolvimento do servidor nas carreiras instituídas por



1144
esta lei dar-se-á mediante progressão ou promoção.

Art. 14 - Progressão é a passagem do servidor do grau em que se
encontra para o grau subseqüente no mesmo nível da carreira a que
pertence.

Parágrafo único - Fará jus à progressão o servidor que preencher os
seguintes requisitos:

- encontrar-se em efetivo exercício;
II - ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo exercício no

mesmo grau;
III - ter recebido duas avaliações periódicas de desempenho

individual satisfatórias desde a sua progressão anterior, nos termos
das normas legais pertinentes.

Art. 15 - Promoção é a passagem do servidor de um nível para o
imediatamente superior, na mesma carreira a que pertence.

§ l - Fará jus à promoção o servidor que preencher os seguintes
requisitos:

- participação e aprovação em atividades de formação e
aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária e financeira
para implementação de tais atividades;

II - ter cumprido o interstício de cinco anos de efetivo exercício no
mesmo nível;

III - ter recebido cinco avaliações periódicas de desempenho
individual satisfatórias, 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 do § 10 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 seja
superior ao percebido pelo servidor no momento da promoção.

§ 40 - As atividades a que se refere o inciso 1 do § 1° deste artigo,
para as carreiras da Polícia Civil de Minas Gerais, serão
desenvolvidas pela Academia de Polícia Civil e poderão ser realizadas
em parceria com a Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.

Art. 16 - Após a conclusão do estágio probatório, o servidor
considerado apto será posicionado no segundo grau do nível de
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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 satisfatórias para fins de progressão ou
promoção, na hipótese de formação complementar 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 no "caput" deste 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 seja:
a) suspenso;
b) exonerado ou destituído do 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 e Finais

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 Agente do Trabalho e da Assistência Social à Criança
e ao Adolescente lotados na Secretaria de Estado de Defesa Social e
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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 vagos de provimento efetivo, que
ficam extintos:

- trinta e um cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
II - trinta cargos de Motorista;
III - trezentos e trinta e um cargos de Oficial de Serviços Gerais;
IV - um cargo de Oficial do Trabalho e da Assistência Social à

Criança e ao Adolescente;
V - duzentos e quarenta e seis cargos 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;
li - vinte e três cargos vagos de provimento efetivo de Monitor;
III - seis cargos vagos de provimento efetivo de Oficial Instrutor

Penitenciário;
IV - doze cargos vagos de provimento efetivo de Telefonista.
Art. 21 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de

Assistente Executivo de Defesa Social da Secretaria de Estado de
Defesa Social e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas
Gerais, previsto no Anexo 1 desta lei, são realizados os seguintes
procedimentos:

- ficam 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 na data de publicação desta lei
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 da carreira de
Analista Executivo de Defesa Social da Secretaria de Estado de
Defesa Social, previsto no Anexo 1 desta lei, são realizados os
seguintes procedimentos:
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- ficam os cargos 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 e Analista de Planejamento lotados na Secretaria de
Estado de Defesa Social na data de publicação desta lei
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 lotados 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 da Polícia Civil,
ressalvados os seguintes cargos vagos de provimento efetivo, que
ficam extintos:

- oitocentos e vinte e cinco cargos de Agente de Administração;
II - duzentos e cinqüenta e quatro cargos de Ajudante de Serviços

Gerais;
III - dez cargos de Oficial de Serviços Gerais;
IV - dois cargos de Motorista.
Ad. 24 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal da Polícia Civil do

Estado de Minas Gerais, os seguintes cargos vagos de provimento
efetivo:

- vinte cargos de Agente de Comunicação Social;
II - quarenta e nove cargos de Agente de Telecomunicações;
III - sessenta e nove cargos de Agente de Serviços de Manutenção;
IV - seis cargos de Agente Gráfico;
V - vinte e um cargos de Telefonista.
Art. 25 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de

Técnico Assistente da Polícia Civil, previsto no Anexo 1 desta lei, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos 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 e Técnico de Comunicação Social lotados na Polícia
Civil do Estado de Minas Gerais na data de publicação desta lei
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transformados em duzentos e trinta e um cargos de provimento
efetivo de Técnico Assistente da Polícia Civil;

II - ficam criados oitocentos e cinco cargos de provimento efetivo de
Técnico Assistente da Polícia Civil.

Art. 26 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Analista da Polícia Civil, previsto no Anexo 1 desta lei, são realizados
os seguintes procedimentos:

- ficam 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 na data de
publicação desta lei 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 lotados no Quadro de Pessoal da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais na data de publicação desta lei ficam
transformados em oitenta e nove cargos de provimento efetivo de
Auxiliar Administrativo da Polícia Militar, ressalvados os seguintes
cargos vagos de provimento efetivo, que ficam extintos:

- cinqüenta e oito cargos de Ajudante de Serviços Gerais;
II - três cargos de Motorista;
III - um cargo de Telefonista;
IV - seis cargos de Agente de Administração.
Art. 28 - Fica extinto, no Quadro de Pessoal da Policia 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 da carreira de
Assistente Administrativo da Polícia Militar, previsto no Anexo 1 desta
lei, são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam 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
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Gerais na data de publicação desta lei 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 da carreira de
Analista de Gestão da Polícia Militar, previsto no Anexo 1 desta lei, são
realizados os seguintes procedimentos:

- ficam 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 na data de publicação desta lei 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.
..Art. 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 na data de publicação desta
lei ficam transformados em quinhentos e onze cargos de provimento
efetivo de Professor de Educação Básica da Polícia Militar.

Art. 32 - Os cargos de provimento efetivo de Orientador Educacional
- 0E5 e Orientador Educacional - 0E6 lotados na Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais na data de publicação desta lei 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
- SP4 e Supervisor Pedagógico - SP6 lotados na Policia Militar do
Estado de Minas Gerais na data de publicação desta lei ficam
transformados em cinco cargos de provimento efetivo de
Pedagogo/Supervisor Pedagógico - PEDG/SP.

Art. 34 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Auxiliar Administrativo da Defensoria Pública, previsto no Anexo 1
desta lei, são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais, Motorista e Agente de Administração lotados na Defensoria
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Pública do Estado de Minas Gerais na data de publicação desta
lei transformados em doze cargos de provimento efetivo de Auxiliar
Administrativo da Defensoria Pública;

II - ficam três cargos de provimento efetivo de Ajudante de Serviços
Gerais, Oficial de Serviços Gerais e Agente de Administração lotados
na Secretaria de Estado de Defesa Social e cujos ocupantes estejam
em exercício na função de Assistente Jurídico de Penitenciária na
data de publicação desta lei transformados em três cargos de
provimento efetivo de Auxiliar Administrativo da Defensoria Pública;

III - ficam criados dois cargos de provimento efetivo de Auxiliar
Administrativo da Defensoria Pública.

Art. 35 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de
Assistente Administrativo da Defensoria Pública, previsto no Anexo 1
desta lei, são realizados os seguintes procedimentos:

- ficam os cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo e
de Agente de Segurança Penitenciário lotados na Defensoria Pública
do Estado de Minas Gerais na data de publicação desta lei
transformados em quarenta e dois cargos de provimento efetivo de
Assistente da Defensoria Pública;

II - ficam seis cargos de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo
e Assistente Técnico da Saúde, lotados na Secretaria de Estado de
Defesa Social, cujos servidores estejam em exercício na Defensoria
Pública do Estado de Minas Gerais na data de publicação desta lei
transformados em seis cargos de provimento efetivo de Assistente
Administrativo da Defensoria Pública;

III - ficam cinco cargos de provimento efetivo de Agente de
Segurança Penitenciário, Auxiliar Administrativo e Técnico
Administrativo lotados na Secretaria de Estado de Defesa Social e
cujos ocupantes estejam em exercício na função de Assistente
Jurídico de Penitenciária na data de publicação desta lei
transformados em cinco cargos de provimento efetivo de Assistente
Administrativo da Defensoria Pública;

IV - 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
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Lei Complementar n°65, de 16 de janeiro de 2003.

Art. 36 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Gestor
da Defensoria Pública, previsto no Anexo 1 desta lei, são realizados os
seguintes procedimentos:

- ficam 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 na data de publicação desta lei
transformados em onze cargos de provimento efetivo de Gestor da
Defensoria Pública;

II - ficam trinta e oito cargos de provimento efetivo de Analista da
Justiça, Analista de Planejamento e Analista da Administração lotados
na Secretaria de Estado de Defesa Social e cujos ocupantes estejam
em exercício na Defensoria Pública na data de publicação desta lei
transformados em trinta e oito cargos de provimento efetivo de Gestor
da Defensoria Pública;

III - ficam dois cargos de provimento efetivo de Analista da
Administração lotados na Secretaria de Estado de Defesa Social e
cujos ocupantes estejam na função de Assistente Jurídico de
Penitenciária na data de publicação desta lei transformados em dois
cargos de provimento efetivo de Gestor da Defensoria Pública;

IV - ficam criados setenta e um cargos de provimento efetivo de
Gestor da Defensoria Pública.

Art. 37 - Passam a compor o quadro da Defensoria Pública, do
Estado de Minas Gerais os quarenta e quatro servidores ocupantes
dos cargos de provimento efetivo previstos no inciso II dos arts. 35 e
36 e, nos termos do art. 48 desta lei, setenta funções públicas e
funções públicas efetivadas pela Emenda à Constituição n°49, de 13
de junho de 2001, lotados na Secretaria de Estado de Defesa Social e
que estiverem em exercício na Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais na data de publicação desta lei, incluídos nos quantitativos a
que se referem o Anexo 1 e a tabela IV.4 do Anexo IV, sendo:

- noventa e sete servidores ocupantes do cargo ou detentores de
função pública de Analista da Justiça;

II - dois servidores ocupantes do cargo ou detentores de função
pública de Analista da Administração;

III - um servidor ocupante do cargo ou detentor de função pública de
Analista de Esportes;
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IV - um servidor ocupante do cargo ou detentor de função

pública de Analista do Planejamento;
V - onze servidores ocupantes do cargo ou detentores de função

pública de Auxiliar Administrativo;
VI - um servidor ocupante do cargo ou detentor de função pública de

Agente de Serviços da Saúde;
VII - um servidor ocupante do cargo ou detentor de função pública

de Assistente Técnico da Saúde.
Art. 38 - Passam a compor o quadro da Defensoria Pública do

Estado de Minas Gerais os dez servidores ocupantes dos cargos de
provimento efetivo previstos no inciso II do art. 34 e no inciso III dos
arts. 35 e 36 e, nos termos do art. 48 desta lei, quarenta funções
públicas e funções públicas efetivadas pela Emenda à Constituição n°
49, de 2001, lotados na Secretaria de Estado de Defesa Social e que
estiverem na função de Assistente Jurídico de Penitenciária na data
de publicação desta lei, incluídos nos quantitativos a que se referem o
Anexo 1 e a tabela IV.4 do Anexo IV, sendo:

- um servidor ocupante do cargo de Ajudante de Serviços Gerais;
II - três servidores ocupantes do cargo ou detentores de função

pública de Oficial de Serviços Gerais;
III - um servidor ocupante do cargo de Agente de Administração;
IV - um servidor ocupante do cargo de Agente de Segurança

Penitenciário;
V - cinco servidores ocupantes do cargo ou detentores de função

pública de Auxiliar Administrativo;
VI - um servidor ocupante do cargo de Técnico Administrativo;
VII - seis servidores ocupantes do cargo ou detentores de função

pública de Analista da Administração;
VIII - vinte e oito servidores ocupantes do cargo ou detentores de

função pública de Analista da Justiça;
IX - um servidor detentor de função pública de Instrutor Técnico

Penitenciário;
X - um servidor detentor de função pública de Telefonista;
XI - dois servidores ocupantes do cargo ou detentores de função

pública de Analista do Trabalho e da Assistência Social à Criança e ao
Adolescente.

Art. 39 - O remanejamento dos servidores de que tratam os arts. 37
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e 38 se dará por meio de decreto do Poder Executivo, observado
o disposto na Lei Complementar n° 65, de 16 de janeiro de 2003.
• Art. 40 - A identificação dos cargos de provimento efetivo

transformados, criados e extintos por esta lei será feita em decreto.
Art. 41 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, forem

ocupantes de cargo de provimento efetivo lotado nos órgãos
relacionados no art. 30 serão enquadrados na estrutura estabelecida
no Anexo 1, conforme tabela de correlação constante no Anexo II.

§ 1° - Após o enquadramento de que trata o "caput" deste artigo, não
haverá ingresso nas carreiras de que tratam os incisos 1, IV, VII, XIII e
XIV do art. 1° desta lei.

§ 20 - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo
lotados na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais 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 desta
lei.

Art. 42 - Ao servidor que, na data de publicação desta lei, for
ocupante de cargo de provimento efetivo lotado nos órgãos
relacionados nos incisos 1, III e IV do art. 3 0 será concedido o direito
de optar por não ser enquadrado na estrutura das carreiras instituídas
por esta lei, observado o seguinte:

- a opção a que se refere o "caput" deste artigo 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" deste artigo 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" deste
artigo será automaticamente enquadrado e posicionado na estrutura
das carreiras instituídas por esta lei, na forma de regulamento.

§ 20 - O servidor que optar pelo não-enquadramento na forma deste
artigo não fará jus às vantagens atribuídas às carreiras instituídas por
esta lei.

Art. 43 - Fica assegurado ao servidor que for enquadrado nas
carreiras de que trata esta lei, nos termos do art. 41, bem corno ao
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que fizer a opção de que trata o ai. 42 o direito previsto no ai.
115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.

Ai. 44 - Na ocorrência da opção prevista no ai. 42, a 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.

Ai. 45 - As tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas
por esta lei serão estabelecidas em lei, observada a estrutura prevista
no Anexo 1.

Parágrafo único - O vencimento básico dos cargos das carreiras de
que trata esta lei será estabelecido em tabelas que conterão valores
diferenciados para as cargas horárias previstas no ai. 8 0 desta lei.

Ai. 46 - As regras de posicionamento decorrentes do
enquadramento a que se refere o ai. 41 serão estabelecidas em
decreto, após a publicação da lei de que trata o ai. 45, e abrangerão
critérios que conciliem:

- a escolaridade do 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.

§ 1° - As regras de posicionamento não acarretarão redução da
remuneração percebida pelo servidor 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.

Ai. 47 - Os atos de posicionamento dos servidores efetivos
decorrentes do enquadramento de que trata o ai. 41 somente
ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer a tabela de
vencimento básico das carreiras instituídas por esta lei, bem como do
decreto a que se refere o ai. 46.
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§ 1 0 - 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 de que trata o "caput" deste artigo, 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, 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 titular do órgão no
qual o cargo de provimento efetivo estiver lotado e do Secretário de
Estado de Planejamento e Gestão.

Art. 48 - 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 de carreira instituída por esta lei, observada a correlação
estabelecida no Anexo II.

§ 1° - Os cargos resultantes da transformação de que trata o "caput"
deste artigo serão extintos com a vacância.

§ 20 - Aplicam-se ao detentor do cargo a que se refere o "caput"
deste artigo as regras de enquadramento e posicionamento de que
tratam os arts. 41 e 46.

§ 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 instituídas por 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. 41 e 46 e mantida a
identificação "função pública", com a mesma denominação do cargo
em que for posicionado.

§ 4° - 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° e de funções
públicas de que trata o § 30 é o constante no Anexo IV desta lei.

Art. 49 - O servidor inativo dos órgãos a que se refere o art. 3 0. será
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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 a que se refere o "caput" deste
artigo fica assegurado o direito à opção de que trata o art. 42 com as
mesmas regras estabelecidas para o servidor ativo.

Art. 50 - Fica mantida a carga horária semanal de trabalho dos
servidores que, na data de publicação desta lei, forem ocupantes de
cargos de provimento efetivo transformados em cargos de provimento
efetivo das carreiras de que trata 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 carga horária 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. 51 - Ao servidor da Policia Civil do Estado de Minas Gerais
aplicar-se-á imediatamente a medida de suspensão preventiva
prevista no inciso VII do art. 20 da Lei n° 5.406, de 16 de dezembro de
1969, assim que for recebida pelo Poder Judiciário a denúncia
decorrente da prática dos seguintes ilícitos:

- crime hediondo, tortura, tráfico 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 ou corrupção passiva ou ativa.
§ 1° - A suspensão preventiva prevista no "caput" deste artigo

perdurará durante a sindicância administrativa e o respectivo processo
administrativo.

§ 2° - Ao servidor suspenso preventivamente aplicar-se-ão as
seguintes medidas:

- recolhimento da arma de propriedade do Estado;
II - recolhimento da identidade policial.
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§ 30 - Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade

judiciária competente notificará imediatamente a autoridade
administrativa a que o servidor se encontra subordinado sobre o
recebimento de denúncia-crime contra o servidor.

Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de julho de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Jô Moraes.

ANEXO 1
(a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Lei n° de de de 2004)

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
* - Os Quadros do Anexo 1 foram publicados na edição do "Diário do

Legislativo" de 22.7.2004.
ANEXO II

(a que se refere o ad. 41 da Lei n° ,de de de 2004)
11.1 - 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 22.7.2004.

ANEXO III
(a que se refere o art. 40 da Lei n° ,de de de 2004)

111.1 - ATRIBUIÇOES DOS CARGOS 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 22.7.2004.

ANEXO IV
(a que se refere o § 50 do art. 48 da Lei n° , de de de 2004)

IV.1 - Cargos resultantes de efetivação pela Emenda à Constituição
n° 49, de 2001, e Funções Públicas Não Efetivadas 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 22.7.2004.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 24 DE JULHO DE 2004

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou, em 23/7/2004, as seguintes

comunicações:
Da Deputada Maria OUvia (2), notificando o falecimento da Sra.

Florípes Teixeira Bemardes, ocorrido em 17/7/2004, em Lagoa da
Prata, e do Sr. José Braz Mota Esteves, ocorrido em 18/7/2004, em
Passa-Quatro. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2004

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.512/2004

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o Projeto de Lei n°
1.51212004 visa declarar de utilidade pública o Núcleo Regional de
Barbacena de Voluntários de Prevenção e Combate ao Câncer do
Hospital Mário Penna, com sede no Município de Barbacena.

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

Fundamentação
A entidade mencionada no relatório, fundada em 2001, tem caráter

filantrópico e não tem fins lucrativos.
Seu objetivo central é proporcionar apoio integral ao paciente

acometido ou com suspeita de câncer, extensivo aos seus familiares.
Suas atividades são exercidas em estreita colaboração com os órgãos
integrantes do Complexo Hospitalar-Assistencial da Fundação Mário
Penna, com sede em Belo Horizonte.

Por isso é oportuno que ela seja declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, em turno único,
do Projeto de Lei n° 1.512/2004.

Sala das Comissões, 29 de julho de 2004.
Neider Moreira, relator
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 31 DE JULHO DE 2004

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou, em 30/7/2004, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.

Maria Alice Cyrilo de Siqueira, ocorrido em 21/7/2004, em Ouro Fino.
(- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra. Maria
de Fátima Resende, ocorrido em 27/7/2004, em Lagoa da Prata. (-
Ciente. Oficie-se.)
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