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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2004

ATAS

ATA DA 62° REUNIÃO ORDINÁRIA DA 20 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15° LEGISLATURA, EM 18/8/2004

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

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 269/2004
(encaminha o Projeto de Lei n° 1.840/2004), do Governador do Estado
- Ofícios - 20 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei n° 1.841/2004 - Requerimentos n os 3.196
a 3.202/2004 - Requerimentos da Comissão Especial da Fruticultura,
da Comissão de Direitos Humanos, dos Deputados Leonídio Bouças,
Adaiclever Lopes, Ricardo Duarte (3) e Antônio Carlos Andrada, das
Deputadas Marília Campos e Ana Maria Resende e da Comissão
Especial da Silvicultura - Comunicações: Comunicações da Comissão
Especial dos Depósitos de Veículos Apreendidos, das Comissões de
Assuntos Municipais (2), do Trabalho, de Segurança Pública, de
Educação, de Política Agropecuária e de Participação Popular, dos
Deputados Wanderley Ávila (2), Leonardo Moreira (2), José Milton e
Antônio Carlos Andrada (3) - Oradores Inscritos: Discurso do
Deputado Doutor Ronaldo - 2 0 Parte (Ordem do Dia): i 0 Fase:
Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Questão de ordem - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos das Deputadas Ana Maria Resende e Marília Campos
e dos Deputados Adalciever Lopes e Ricardo Ddarte (3); deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Antônio
Carlos Andrada e da Comissão Especial da Silvicultura; aprovação -
2° Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Resolução n°
1.838/2004; aprovação - Prosseguimento da discussão, em turno
único, do Projeto de Resolução n° 2.398/2002; questões de ordem -
Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade -
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George Hilton - Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto
Coelho - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gustavo
Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Bittar - João Leite -
José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonídio Bouças -
Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu - Márcio Passos - Maria
Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Miguel Martini - Padre
João - Pauto Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Ramos - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

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

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

ia Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 20-Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Paulo. Piau, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 269/2004*
Belo Horizonte, 17 de agosto de 2004.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser

submetido ao exame e deliberação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, o Projeto de lei incluso, que autoriza o Poder Executivo a
cancelar parcialmente cláusula de reversão, constante da Lei n° 682,
de 16 de setembro de 1916.

A medida ora proposta tem em vista permitir que a União, por
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intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
venha a utilizar 23.629,29m 2 do imóvel situado na Colônia "Rodrigo
Silva', em Barbacena, que lhe foi doado pelo Estado em 1918,
conforme autorização inscrita no artigo 35 de Lei n° 682, de 16 de
setembro de 1916.

De acordo com o disposto naquela norma legal, o terreno era
destinado à manutenção da Estação Sericícola que funcionava no
local, devendo reverter ao patrimônio do Estado, na hipótese de sua
extinção.

Devo recordar, a propósito, que anteriormente outra parte daquele
imóvel já fora liberada, quando da edição da Lei n° 8.464 de 16 de
novembro de 1983, que autorizou o cancelamento da cláusula de
reversão, a fim de que ela fosse cedida ao Ministério de Aeronáutica
para a construção de residências de seus Sub-Oficiais e Sargentos.
Embora desativada a Estação, pretende o Ministério da Agricultura
utilizar o terreno para desenvolver outras atividades. A Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, ouvida a respeito, manifestou-se
favoravelmente à liberação do imóvel, uma vez que ele será
aproveitado em outro serviço de utilidade pública.

Assim, manifesto a minha anuência àquela postulação,
consubstanciada no Projeto que ora submeto à aprovação dos
honrados Senhores Deputados.

Aécio Neves, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI N 1.840/2004

Autoriza o cancelamento parcial da cláusula de reversão prevista na
Lei n°682, de 16 de setembro de 1916.

Au. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a cancelar, parcialmente,
a cláusula de reversão prevista no ali. 35 da Lei n° 682, de 16 de
setembro de 1916, no tocante, especificamente, a área de terreno
com 23.269M 2, devidamente registrada sob a Matrícula n° 12.519,
folha n° 112, em 23 de setembro de 2003, no Cartório de Registro de
Imóveis de 21 Ofício da Comarca de Barbacena, desmembrada do
imóvel cedido pelo Estado à União, nos termos da mencionada Lei n°
682, de 16 de setembro de 1916, para que nele o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mantivesse em atividade a
Estação Serícola de Barbacena.

Parágrafo único - A área desmembrada, referida neste artigo, será
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utilizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
para desenvolvimento de suas atividades.

Art. 20 - Para a execução desta lei, fica o Poder executivo autorizado
a rerratificar a escritura que, em decorrência do disposto no art. 35 da
Lei n°682, de 16 de setembro de 1916, foi lavrada pelo Tabelião do 30
Oficio de Belo Horizonte, no Livro 13-A, fls. 32 a 34, em 23 de abril de
1918.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Antônio Augusto Anastasia, Secretário de Planejamento e
Gestão (2), prestando informações em atendimento a pedidos de
diligência da Comissão de Constituição e Justiça relativos aos
Projetos de Lei nos 1.597 e 1.727/2004. (- Anexem-se aos respectivos
projetos.)

Do Sr. Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do
DER-MG, prestando informações relativas ao Requerimento n°
1.710/2003, do Deputado Célio Moreira.

Do Sr. Baldonedo Arthur Napoleão, Presidente da EPAMIG,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.540/2003, do
Deputado Laudelino Augusto. (- Anexe-se ao Requerimento n°
1.540/2003.)

Do Sr. José Antônio dos Reis, Reitor da UEMG, solicitando
apresentação de emenda ao orçamento do Estado destinando
recursos a obras de infra-estrutura dessa Universidade. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Eduardo Nepomuceno de Souza, Coordenador da Promotoria
de Defesa do Patrimônio Público, justificando sua ausência a
audiência pública em 17/8/2004. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

Da Sra. Magaly Marques, Chefe da Assessoria Parlamentar do
Ministério de Minas e Energia, encaminhando informações em
atenção ao Requerimento n° 3.010/2004, da Comissão de Meio
Ambiente.

2 Fase (Grande Expediente)
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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° 1.841/2004
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Evangélica de

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

Beneficente Evangélica de Lavras, com sede no Município de Lavras.
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 agosto de 2004.
André Quintão
Justificação: O objetivo da Associação Beneficente Evangélica de

Lavras - ABEL - é promover ações concretas de apoio ao ser humano
em seu contexto familiar e comunitário, com especial atenção às
crianças e aos adolescentes em situação de vunerabilidade social,
priorizando as ações voltadas ao atendimento e à defesa dos direitos
à assistência social, à saúde, à escolarização, à profissionalização e à
educação cristã, e atua de forma direta ou em parceria com outras
instituições afins.

A ABEL mantém na 1 Igreja Presbiteriana um curso para gestantes
carentes, que funciona duas vezes por ano, com duração de dois
meses e meio, quando são repassadas orientações sobre vida pré-
natal, parto, desenvolvimento físico-motor, emocional e cuidados com
o bebê. No final do curso as gestantes recebem um enxoval básico de
bebê.

Juntamente com a II Igreja Presbiteriana desenvolve o Projeto Vida
Nova, oferecendo atividades de escolinha de futebol, taekwondo,
inglês e xadrez.

- Publicado, vai o projetb 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° 3.196/2004, do Deputado Adalclever Lopes, solicitando seja
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formulado voto de congratulações com a Srta. Bianca Cruz Neves
pela conquista do título de Ph.D. em Microbiologia. (- À Comissão de
Saúde.)

N° 3.197/2004, do Deputado George Hilton, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Câmara Municipal de Juiz de
Fora pelos 151 anos de atividade dessa Casa Legislativa. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 3.198/2004, da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, solicitando seja formulado apelo ao Ministério Público
Estadual com vistas à apuração de eventuais irregularidades e crimes
cometidos na administração da Fundação Educacional Lucas
Machado - FELUMA -, entidade mantenedora da Faculdade de
Ciências Médicas de Minas Gerais.

N° 3.199/2004, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Recursos Hídricos do Ministério do Meio
Ambiente com vistas a que seja constituída a Comissão de
Crenologia, dentro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

N° 3.200/2004, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro da Saúde com vistas à constituição da Comissão
Federal de Crenologia.

N° 3.201/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal
com vistas a que sejam tomadas providências com relação a
movimentação suspeita de aeronaves no Aeroporto de Goianá.

N° 3.202/2004, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do Departamento de Aviação Civil -
DAC - com vistas a que sejam tomadas providências com relação a
movimentação suspeita de aeronaves no Aeroporto de Goianá.

Da Comissão Especial da Fruticultura, solicitando seja manifestado
ao Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento o agradecimento
dessa Comissão pela colaboração prestada por esse Ministério no
desenvolvimento de seus trabalhos. (- A Mesa da Assembléia.)

Da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado voto
de congratulações com o Vereador Walter Prudente Júnior, Presidente
da Câmara Municipal de Tupaciguara, pela recepção dada a essa
Comissão em audiência pública realizada em 28/6/2004.

Do Deputado Leonídio Bouças, solicitando seja formulado voto de
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congratulações com os alunos da Escola da Criança Espaço de
Adolescer, de Uberlândia, pela participação no Projeto Educação para
a Cidadania, Ação Cidadão Mirim. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Adalclever Lopes, Ricardo Duarte (3) e Antônio Carlos Andrada, das
Deputadas Manha Campos e Ana Maria Resende e da Comissão
Especial da Silvicultura.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

Especial dos Depósitos de Veículos Apreendidos, das Comissões de
Assuntos Municipais (2), do Trabalho, de Segurança Pública, de
Educação, de Política Agropecuária e de Participação Popular, dos
Deputados Wanderley Ávila (2), Leonardo Moreira (2), José Milton e
Antônio Carlos Andrada (3).

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Ronaldo.
• Deputado Doutor Ronaldo - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e

Srs. Deputados, mineiros e mineiras aqui presentes e que nos
assistem pela TV Assembléia, sempre fui um ardoroso admirador de
Minas Gerais, meu Estado natal, que conheço bem pelas inúmeras
viagens às suas mais diversas regiões.

Tenho visto muita riqueza e prosperidade, muita presença de nossa
história, mas vejo também regiões ainda necessitadas de
investimentos públicos.

Em todos os lugares, dos mais recônditos aos mais desenvolvidos, o
qie observo é urna presença importante, que se reflete em qualidade
de vida para os mineiros: refiro-me à CEMIG.

A Companhia Energética de Minas Gerais, fundada em 22/5/52 pelo
Governador da época, Juscelino Kubitschek, com o objetivo de dar
suporte a um amplo programa de modernização e expansão de nosso
parque industrial, cobre hoje 96% do território de Minas Gerais.

As 48 usinas da CEMIG, com base predominantemente hidrelétrica,
produzem energia para o consumo de 16 milhões de pessoas, em 774
municípios mineiros.

A CEMIG gera, transmite e distribui energia elétrica com eficiência e
tecnologia de ponta, gerenciando a maior rede de distribuição da
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América Latina, com mais de 330.000km de extensão, uma das
quatro maiores do mundo.

Além dos serviços que presta ao nosso Estado, a CEMIG atua em
outros Estados brasileiros e desfruta excelente conceito internacional,
com a venda de serviços e consultoria na área energética para mais
de dez países das Américas, da Ásia e da África.

A CEMIG trabalha com reconhecida competência, buscando a sua
missão institucional de "atuar no setor de energia com rentabilidade,
qualidade e responsabilidade social".

Estão em andamento dois programas da maior importância: o
Clarear e o Luz para Todos.

O objetivo do Clarear é permitir que os 774 municípios da área de
concessão da CEMIG alcancem o índice de 100% de atendimento de
energia elétrica na área urbana. Para tanto, está previsto um
investimento próximo de R$48.000.000,00, com recursos próprios da
empresa.

Serão 38 mil novos consumidores, ainda em 2004, em todas as
regiões do Estado, cabendo a esses consumidores apenas a despesa
com a instalação do padrão de entrada em sua residência. Serão
beneficiados consumidores residenciais urbanos, de pequeno e médio
portes, com carga de até 50kW.

De acordo com o planejamento da Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL -, a CEMIG deveria atingir o índice de 100% de
eletrificação urbana em 2010. Mas a CEMIG pretende atingir esse
patamar já em 2006, para o que vai investir, no triênio 2004-2006,
R$285.600.000,00, beneficiando 158 mil novos consumidores.

O programa Luz para Todos vem completar a abrangência do
fornecimento de energia elétrica, estendendo-a a todos os
consumidores rurais do Estado. Em parceria com o Governo Federal,
o Governo de Minas, por intermédio da CEMIG, vai levar a energia
elétrica a 600 mil propriedades rurais. Já no início, 140 mil domicílios
rurais serão atendidos, em 774 municípios da área de concessão da
CEMIG.

Nesse programa serão atendidos o pequeno produtor rural - aquele
que produz apenas para sua subsistência - e o produtor rural típico -
que comercializa parte de sua produção e consome até 300kWh por
mês.
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Serão construídos 30.000km de redes e instalados 74.400
transformadores e 233 mil postes, havendo, ainda, a previsão de
instalação de 7 mil painéis fotovoltaicos, que utilizam energia solar.

Os investimentos estão estimados em R$570.000.000,00, divididos
entre o Governo de Minas - 60% - e o Governo Federal - 40%.

Mas a CEMIG vai além: investe ainda em gestão estratégica de
tecnologia, possibilitando projetos tecnológicos que oferecem maior
segurança e confiabilidade para a operação do sistema e o
aproveitamento de fontes alternativas de energia. Desenvolve também
projetos voltados para a proteção do meio ambiente, a proteção e a
preservação de espécies em extinção, conhecimento da flora e da
fauna do Estado.

Todo esse trabalho vem sendo comandado, com brilhantismo e
competência, pelo Presidente Djalma Bastos de Morais e pelos
eficientes Diretores da CEMIG.

A empresa conta com uma exemplar equipe de técnicos e com
funcionários que estão em contato direto com o consumidor.

O tratamento dispensado pela CEMIG aos usuários do seu produto
é o mais atencioso e diferenciado. A começar do seu Presidente,
sempre pronto a ouvir e a buscar soluções rápidas para demandas
apresentadas, a equipe da CEMIG é merecedora de todo o
reconhecimento e elogios.

Nos meus freqüentes contatos com a empresa, venho
testemunhando a eficiência dos seus serviços e a atenção aos seus
usuários.

Em minhas viagens por todo o Estado, venho observando a
satisfação dos consumidores e os benefícios que a energia elétrica
leva às comunidades.

Ao manifestar, de público, a minha admiração pela CEMIG, quero
homenagear a sua excelente equipe, do Presidente e dos Diretores
aos funcionários da sede e de todos os escritórios regionais
espalhados pelo Estado inteiro.

Quero ainda manifestar ao Governador Aécio Neves, que vem
apoiando as iniciativas da empresa e dispensando a ela o melhor de
sua atenção, o meu aplauso e congratulações.

E, ao falar de aplauso, desejo estendê-lo, nesta tarde, à Mesa da
Assembléia, à Diretoria de Comunicação Institucional, por seu Diretor,
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Ramiro Batista, ao Gerente-Geral de Imprensa e Divulgação, Lúcio
Perez, aos editores, aos revisores, aos diagramadores, aos repórteres
e a toda a equipe do "Assembléia Informa", cujo n° 2.500, veiculado
em 17/8/2004, com novo projeto gráfico, inaugura uma nova etapa
nesse trabalho bem-sucedido. Leio diariamente o "Assembléia
Informa", onde busco a informação confiável e o relato fiel dos
trabalhos desta Casa.

Como as reuniões das comissões e do Plenário se desenvolvem
paralelamente, é pelo "Assembléia Informa" que acompanho as
atividades a que não pude estar presente. O meu gabinete coleciona
os exemplares, que proporcionam uma ótima reconstituição dos
principais momentos da minha atividade parlamentar.

Faço aqui esse registro, com entusiasmo e muita alegria, na certeza
de que novos êxitos coroarão o desempenho dessa brilhante equipe,
inscrevendo o nome do informativo da Assembléia Legislativa de
Minas no rol dos mais admirados meios de comunicação do País.

Parabéns a todos. Muito obrigado.
2a Parte (Ordem do Dia)

i a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos nos 3.198/2004, da Comissão de Defesa do
Consumidor, 3.199 e 3.200/2004, da Comissão de Saúde, e 3.201 e
3.202/2004, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais (2) - aprovação, na 15' Reunião Ordinária da 2
Sessão Legislativa Ordinária da 15a Legislatura, dos Requerimentos

rÁ



408

nos 3.133 a 3.140/2004, do Deputado Doutor Viana; e aprovação,
na l6 Reunião Ordinária da 2 a Sessão Legislativa Ordinária da 15
Legislatura, dos Requerimentos nos 3.158/2004, do Deputado Antônio
Andrade, e 3.159 e 3.16012004, do Deputado Arlen Santiago; de
Segurança Pública - aprovação, na 15 Reunião Ordinária da 2
Sessão Legislativa Ordinária da 15a Legislatura, do Requerimento n°
3.144/2004, da Comissão de Direitos Humanos; do Trabalho -
aprovação, na iga Reunião Ordinária da 2a Sessão Legislativa
Ordinária da 15a Legislatura, do Requerimento n° 3.126/2004, do
Deputado Doutor Viana; de Política Agropecuária - aprovação, na 18'
Reunião Ordinária da 2a Sessão Legislativa Ordinária da 15'
Legislatura, dos Requerimentos nos 3.101/2004, do Deputado
Laudelino Augusto, 3.112/2004, do Deputado Laudelino Augusto e da
Deputada Ana Maria Resende, 3.113/2004, da Comissão Especial da
Fruticultura, e 3.141/2004, do Deputado Doutor Viana; de Educação -
aprovação, na 16a Reunião Ordinária da 2a Sessão Legislativa
Ordinária da isa Legislatura, dos Requerimentos n os 3.10012004, do
Deputado João Bittar, 3.106/2004, da Deputada Vanessa Lucas, e
3.108, 3.109 e 3.12912004, do Deputado Doutor Viana; e de
Participação Popular - retificação da comunicação lida em Plenário no
dia 10/12/2003, incluindo na relação das propostas aprovadas as
Propostas de Ação Legislativa nos 10 e 107/2003, de Autoria Popular,
e na relação das propostas rejeitadas as Propostas de Ação
Legislativa nos 169, 211 e 212/2003, de Autoria Popular, e informando,
ainda, que deve ser desconsiderada a comunicação desta Comissão
lida no dia 19/11/2003 (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados José
Milton, renunciando à vaga de membro efetivo da Comissão de Meio
Ambiente (Ciente. Publique-se. Cópia às Comissões.), Leonardo
Moreira (2), indicando o Deputado Márcio Passos para membro
efetivo da Comissão de Meio Ambiente, na vaga do Deputado José
Milton (Ciente. Designo. As Comissões e cópia às Lideranças.), e
indicando o Deputado Roberto Ramos como membro efetivo da CPI
do Café na vaga do Deputado Irani Barbosa (Ciente. Designo. As
Comissões.), e Antônio Carlos Andrada (3), indicando o Deputado
José Milton como membro suplente da Comissão de Meio Ambiente
na vaga do Deputado Márcio Passos (Ciente. Designo. As Comissões
e cópia às Lideranças.), e o Deputado Márcio Kangussu como Vice-
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Líder do BPSP (Ciente. Publique-se. Cópia às Comissões e às
Lideranças.), e como membro suplente da Comissão de Fiscalização
Financeira e das Comissões Especiais para Emitirem Parecer sobre
as Propostas de Emenda à Constituição nos 64/2003 e 7912004, na
vaga do Deputado Neider Moreira (Ciente. Designo. As Comissões e
cópia às Lideranças.), e pela Comissão Especial dos Depósitos de
Veículos Apreendidos, informando o final dos seus trabalhos (Ciente.
Publique-se.) e encaminhando o seguinte relatório final:

RELATORIO FINAL DA COMISSAO ESPECIAL DOS DEPOSITOS
DE VEÍCULOS APREENDIDOS

Introdução
A requerimento do Deputado Adalclever Lopes, aprovado em

Plenário e publicado no "Diário do Legislativo" de 25/3/2004, foi
constituída, nos termos regimentais, a Comissão Especial dos
Depósitos de Veículos Apreendidos, com o objetivo de avaliar a
gravidade da situação em que se encontram os pátios com veículos
apreendidos, retidos ou removidos por infração de trânsito e objeto de
crime localizados em Belo Horizonte e no interior do Estado de Minas
Gerais.

Em razão do caos que se instalou na prestação do serviço público
de guarda e apreensão de veículos no Estado, tornou-se necessária a
criação desta Comissão, para buscar soluções definitivas para esse
grave problema, que traz prejuízos substanciais para os cofres do
Estado e para a sociedade.

Essa situação foi causada pela excessiva demanda nos depósitos
de veículos apreendidos, retidos ou removidos localizados em Belo
Horizonte e a recusa do poder público em realizar os leilões de 90 em
90 dias, conforme determina o art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro. Também a situação indefinida no interior vem trazendo
inúmeros transtornos aos Delegados de Trânsito, em suas
circunscrições.

A taxa cobrada pela prestação do serviço também precisa ser
revista, pois o valor hoje praticado é unificado para todos os tipos de
veículos, ou seja, cobra-se o mesmo valor pela estadia de uma moto
ou pela de um caminhão.

Essa conjunção de dificuldades, enfrentadas tanto pelo poder
público como pela empresa concessionária do serviço em Belo
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Horizonte e pelos próprios proprietários dos veículos que se
encontram nos pátios, tornou a situação insustentável.

Esta Comissão se propôs a auxiliar o Estado a resolver esse grave
problema, e este relator, após vários estudos e diligências, apresenta
em seu relatório as sugestões que, acredita, irão solucionar de vez a
questão.

Composição da Comissão
Nos termos regimentais, foi a Comissão composta dos seguintes

membros: efetivos: Deputados Mauro Lobo, Sebastião Helvécio,
Roberto Carvalho, Antônio Júlio e Irani Barbosa; suplentes: Deputados
Alberto Bejani, Ermano Batista, Célio Moreira, Jô Moraes e Gilberto
Abramo.

Após escrutínio secreto, foram eleitos, para Presidente, Deputado
Mauro Lobo; para Vice-Presidente, Deputado Irani Barbosa, e para
relator, Deputado Antônio Júlio.

Programação dos trabalhos
Para apurar a gravidade dos fatos, a Comissão programou reunião

para ouvir convidados, visita aos pátios da empresa LOGIGUARDA
em Belo Horizonte e reuniões com autoridades envolvidas no tema
como o Secretário de Estado da Fazenda, o Chefe do Departamento
de Trânsito do Estado de Minas Gerais - DETRAN-MG - e o
Advogado-Geral do Estado.

- Reunião com convidados: A requerimento do Deputado Irani
Barbosa, foram convidados a comparecer à reunião ordinária do dia
29/4/2004, a fim de subsidiar os trabalhos da Comissão; os Srs.
Domingos Sálvio Teixeira, Diretor Operacional da LOGIGUARDA;
José . Antônio de Moraes, Chefe do DETRAN-MG; José Bonifácio
Borges de Andrada, Procurador-Geral do Estado; e Fuad Jorge
Noman Filho, Secretário de Estado da Fazenda.

Compareceram as seguintes autoridades: Srs. José Antônio de
Moraes, Domingos Sálvio Teixeira, Miguel Campos Santos, Diretor da
LOGIGUARDA, e Maurício Leopoldino da Fonseca, representando o
Sr. José Bonifácio Borges de Andrada.

Atendendo-se a requerimentos, foram enviadas correspondências
aos órgãos públicos responsáveis pela delegação dos serviços objeto
da apuração, solicitando que fosse enviada à Comissão toda a
documentação do processo de licitação, os pareceres exarados sobre
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a questão e sugestões para elucidação da grave situação.

Visita aos pátios onde estão apreendidos os veículos
A requerimento deste relator, no dia 26 de abril passado, os

membros da Comissão se dirigiram a três dos quatro pátios da
LOGIGUARDA para verificar, In toco", as condições físicas das áreas
reservadas à guarda dos veículos apreendidos, bem como a situação
destes.

Em uma análise superficial foram observados os seguintes
problemas: falta de espaço mínimo para acolhimento de novos
veículos; deterioração de centenas de veículos estacionados em
áreas descobertas, por estarem expostos à ação do tempo;
impossibilidade de remoção de veículos parados no interior dos
galpões e no estacionamento externo; inviabilidade da manutenção
dos pátios do ponto de vista da segurança por falta de área de
circulação.

Correspondências recebidas pela Comissão
No curso do trabalho, a Comissão recebeu algumas

correspondências tratando do tema objeto de investigação. Chamou
atenção o conteúdo do Ofício/CPP/ARNn° 19/2004, subscrito pelo Sr.
André Luiz Alves de Meio, informando sobre graves fatos ocorridos na
Comarca de Araguari, envolvendo a guarda de veículos em pátio
particular credenciado de forma precária pelas autoridades policiais
locais.

- Reuniões com autoridades:
Os Deputados desta Comissão dirigiram-se diversas vezes aos

órgãos envolvidos - Secretaria da Fazenda, Departamento de Trânsito
de Minas Gerais - DETRAN-MG - e Advocacia-Geral do Estado - para
discutir, com seus titulares, alternativas viáveis para elucidação desse
grave problema.

Conclusões
Em Belo Horizonte, o serviço de guarda e reboque foi tercerizado e

a empresa vencedora da licitação foi a LOGIGUARDA - Guarda de
Veículos e Equipamentos Ltda.

O Estado de Minas Gerais, até então, exercia diretamente a
atividade de remoção e guarda de veículos apreendidos em razão de
alguma infração cometida à luz da legislação de trânsito vigente.
Sempre foram notórios os problemas enfrentados pelo poder público,
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que tinha a responsabilidade pela manutenção da incolumidade
física desses bens submetidos à sua guarda em pátios improvisados,
desprovidos das condições mínimas de segurança. Essa situação
culminava em deterioração do patrimônio de terceiros e ensejavam
encargos financeiros adicionais para o Estado, responsável direto pela
guarda desses bens. Em alguns casos o resgate do veículo pelo
particular ficava absolutamente inviável já que os bens tornavam-se
imprestáveis no que tange à sua utilização. Do ponto de vista
econômico, eram depreciados consideravelmente.

A permanência de veículos apreendidos por longas temporadas em
pátios sem as condições mínimas de segurança também acabou por
incentivar a ação de vândalos, marginais e, por conseqüência, o furto
de peças desses bens.

No ano de 1998, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais aprovou a Lei n° 12.219, de 1996, autorizando a delegação do
serviço, conforme dispõe o art.1 0 , inciso VI. Vejamos:

"Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a delegar, por meio de
concessão ou de permissão, exigida a licitação, a prestação dos
seguintes serviços públicos, precedidos ou não de execução de obra
pública, que sejam de competência do Estado:

VI - guarda de veículos automotores apreendidos e recolhidos por
autoridades policiais no Estado".

Foi então que o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de
Segurança Pública, deflagrou o processo licitatório para o exercício da
atividade de remoção e guarda de veículos apreendidos pelas
autoridades estaduais. Depois de longo e tumultuado, processo, este
só foi concluído em 2001.

Cumprindo os termos do Edital de Licitação n° 2/98, a empresa
instalou quatro pátios para recebimento dos veículos apreendidos nos
Bairros Gordura, Betânia, Engenho Nogueira e Venda Nova.
Conforme apurado pela Comissão, todos eles estão com suas
capacidades esgotadas.

Quando da realização da licitação para tercerizar o serviço de
guarda e reboque, o Estado de Minas Gerais comprometeu-se a
cumprir o art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, que determina a
realização do leilão dos veículos apreendidos e não reclamados pelos

rÀ'



413
seus prorprietários no prazo de noventa dias. Como os leilões não
vêm sendo realizados, os pátios estão superlotados e a segurança
dos veículos exigida no edital está comprometida pela falta absoluta
de espaço. Não há sequer como retirar centenas de veículos dos
pátios em face da falta de espaço para manobra. Os veículos, em sua
maioria, estão em péssimas condições, alguns nem se locomovem e o
valor de mercado da maioria não cobre as despesas com remoção,
guarda, impostos, taxas e multas. O proprietário do veículo
apreendido fica desmotivado de fazer o seu resgate já que para retirá-
lo do pátio teria que pagar todas as multas, o IPVA, as taxas de
remoção, a guarda, etc., e esses valores, em grande parte dos casos,
superam o valor de mercado do veículo.

O Estado de Minas Gerais alega que não vem realizando os leilões,
pois não existe consenso em tomo do art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro no que se refere ao destino das arrecadações auferidas
como os leilões. Segundo o parecer da Advocacia-Geral do Estado,
deve-se obedecer à ordem de pagamento estabelecida no Código
Tributário Nacional, e, partindo daí, a empresa concessionária não
estaria incluída em um primeiro momento, pois o valores arrecados
com os leilões ficariam muito aquém daqueles que deveriam ser
pagos a ela.

Portanto, podemos concluir que esse caos foi criado em razão dos
seguintes motivos:

1 - falta de planejamento por parte do Estado, que deveria realizar
os leilões previstos em lei como forma de liberar espaço para
apreensão de outros veículos que trafegam em situação irregular. E,
como o serviço foi tercerizado, o Estado até este momento não
encontrou uma forma legal para a realização dos leilões;

2 - cobrança de multas, IPVA, DPVAT, Taxa de Licenciamento, etc.
pelo Estado como requisito para devolução do veículo ao seu
proprietário, e, como na maioria dos casos esses valores superam o
valor do veículo, os proprietários preferem não retirar o veículo para
não ter que arcar com os valores;

3 - cobrança de diárias e tarifas de reboque que não condizem com
o tipo de veículo;

Verificados os motivos acima, este relator realizou várias reuniões
com as autoridades envolvidas para discutir a questão e buscar uma
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solução. No que diz respeito ao papel do poder público nesse caso,
o Estado, titular da concessão, vem contribuindo sobremaneira para a
inviabilização do sistema. A não-realização dos leilões têm trazido
inúmeros prejuízos aos seus cofres pela falta de recolhimento do
IPVA, do DPVAT, multas e taxa de licenciamento relativos a esses
veículos, e, além disso, o cidadão também fica prejudicado, pois, está
impedido de solucionar a pendência com seu veículo que fica retido
no depósito por prazo indeterminado.

Insistimos em que o Estado encontrasse a forma legal para a
realização dos leilões e podemos afirmar que nossa intervenção junto
aos órgãos competentes surtiram efeito, pois, após diversas reuniões,
conferimos no diário oficial do dia 29/6/2004 a publicacão do Decreto
n° 43.824, que regulamenta a realização dos leilões.

Com relação ao motivo alegado pelo Estado para a não-realização
dos leilões, sugerimos a celebração de um termo de acordo entre a
empresa concessionária do serviço público, a LOGIGUARDA , a
Polícia Civil, o DETRAN-MG e a Secretaria de Estado da Fazenda.

No que se refere à tarifa cobrada pela concessionária hão que se
tecer os seguintes comentários:

Vejamos o texto constitucional vigente nos seguintes pontos:
"Art. 175 - Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou

sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação,
a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único: A lei disporá sobre:
- o regime das empresas concessionárias e permissionárias de

serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua
prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e
rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;
III - a política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço adequado (grifos nossos).
O dispositivo citado deixa claro que é função do Estado garantir a

prestação dos serviços públicos, estejam eles sendo prestados pela
iniciativa privada ou não, e, ainda, que é função do poder legislativo
instituir lei que defina a política tarifária. Isso porque medida
fundamental para assegurar a prestação de serviços públicos,
principalmente para os consumidores, é a definição de política
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tarifária, uma vez que os preços das tarifas praticados pelas
concessionárias são elemento fundamental para a garantia do acesso
aos serviços, que é função do Estado, nos termos do art. 175, da
Constituição Federal.

Assim, convido os nobres pares de desta comissão a assinar comigo
um projeto de lei que irá incluir na Tabela D, da Lei n°6.763, de 1975,
os valores a serem cobrados por empresas que tercerizam o serviço
de guarda e remoção de veículos de forma diferenciada, levando-se
em consideração o tipo de veículo apreendido.

Por fim, no que se refere a situação dos veículos apreendidos no
interior do Estado, sugerimos que o Estado de Minas Gerais delegue
ao particular a prestação desse serviço.

Acreditamos que, mesmo com as dificuldades enfrentadas na
Capital, o serviço de guarda e reboque de veículos deve ser
tercerizado em todo o Estado. Os problemas da Capital ocorreram
mais precisamente por falta de mecanismos de ope racionalização e
de um política tarifária adequada.

Não há alternativa para o poder público, senão transferir para a
iniciativa privada tais atividades mediante processo licitatório. Tal
providência é imperiosa nos tempos atuais, já que a administração
pública deve preocupar-se com suas obrigações constitucionais
básicas: saúde, segurança e educação. O caso de Araguari é
emblemático, conforme se infere da correspondência subscrita pelo
Promotor de Justiça local. Se o Estado tivesse regularizado tais
procedimentos licitatórios, a situação não teria alcançado tal
repercussão.

Conforme citado anteriormente, já existe autorização legal para a
delegação do serviço de guarda e apreensão de veículos, e o
processo de licitação no interior precisa começar a ser realizado.

Diante do exposto, nossas sugestões são as seguintes: celebração
de termo de acordo entre a empresa concessionária do serviço
público - LOGIGUARDA, a Polícia Civil, o DETRAN-MG e a Secretaria
de Estado da Fazenda; apresentação de projeto de lei de autoria
desta Comissão para rever as tarifas praticadas pela remoção e pela
guarda de veículos nos pátios administrados por empresas privadas;
sela enviado à Secretaria de Estado de Fazenda, ao DETRAN-MG e à
Polícia Civil, sugerindo a instauração de processo licítatório em outras
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cidades, objetivando transferir tal atividade à iniciativa privada.
Sala das Comissões, 7 de julho de 2004.
Irani Barbosa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião

Helvécio.
- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do

Regimento Interno.
Questão de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, como é do seu
conhecimento, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas desta Assembléia recebe requerimentos de vários
Deputados, solicitando a realização de audiência pública para discutir
a questão da malha rodoviária e algumas obras. A Comissão também
recebe muitos documentos externos. Portanto o volume de trabalho
da Comissão é muito grande. Gostaria que V. Exa. tomasse alguma
providência, porque a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas está sendo prejudicada. Estamos com dificuldades de nos
reunir.

Em março deste ano, o nosso coordenador técnico, Dr. João
Cândido da Costa Neto, foi substituído e, até o momento, não
providenciaram um substituto. Então, solicito a V. Exa. que reconduza
o Sr. João Cândido à Comissão, porque há vários documentos a
serem analisados e reuniões a serem realizadas.

Como Presidente desta Comissão, tenho sentido dificuldades para
dar seqüência aos trabalhos. Solicito a V. Exa. e ao Presidente da
Casa que reconduzam para a próxima reunião o Consultor, porque a
Comissão e a própria Assembléia estão sem fiscalização. Há vários
documentos a serem analisados e diversos pareceres a serem
emitidos. Esta Comissão têm muito trabalho e muitas audiências pela
frente. Indago a V. Exa. se será necessário fazer requerimento, pois já
esperei por muito tempo a substituição ou a contratação de um
Consultor Técnico para a Comissão. Conto com o apoio de V. Exa. e
dos parlamentares para que esta Comissão, de fundamental
importância, possa funcionarem pleno vapor.

O Sr. Presidente - A Presidência registra as palavras do Deputado
Célio Moreira e solicita que ele formalize seu requerimento.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, a Presidência defere, cada um por sua vez,
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requerimentos das Deputadas Ana Maria Resende, em que solicita
a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.716/2004 (Arquive-se o
projeto.), e Marília Campos, em que solicita seja o Projeto de Lei n°
1.611/2004 encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído,
uma vez que a Comissão do Trabalho perdeu o prazo para emitir seu
parecer, e dos Deputados Adalclever Lopes, em que solicita seja o
Projeto de Lei n° 1.379/2004 encaminhado à comissão seguinte a que
foi distribuído, lima vez que a Comissão do Trabalho perdeu o prazo
para emitir seu parecer, e Ricardo Duarte (3), em que solicita a
inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei n

o
s 12, 175 e 621/2003.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Carlos

Andrada, em que solicita tramitação em regime de urgência para o
Projeto de Resolução n° 1.838/2004. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da Comissão Especial da Silvicultura, em que solicita
a suspensão das reuniões pelo prazo de oito dias a contar de
23/8/2004. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

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

Presidência passa à 2a 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 quefez retirar da pauta da

presente reunião o Projeto de Resolução n° 1.742/2004 e os Projetos
de Lei nos 355/2003, 1.351 e 1.399/2004, apreciados na reunião
extraordinária realizada ontem à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Resolução

n° 1.83812004, da Mesa da Assembléia, que concede licença ao
Governador do Estado para se ausentar do Estado. A Mesa da
Assembléia 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
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Mesa da Assembléia.
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de

Resolução n° 2.398/2002, da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado
referentes ao exercício de 2000. A Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária opina pela aprovação do projeto e pela
rejeição do Substitutivo n° 1.

Questões de Ordem
O Deputado Ricardo Duarte - Sr. Presidente, em razão da

importância do projeto e da falta de quórum, solicito o encerramento
da reunião.

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, quero continuar me
pronunciando sobre o que falávamos, da tribuna, ontem à noite. Esse
projeto de resolução tem de nos levar a uma reflexão profunda do
funcionamento do Tribunal de Contas, porque temos três projetos de
resolução aprovando as contas desse Tribunal. Tão importante ou
mais importante que aprovar as contas do Tribunal de Contas é
discutir seu funcionamento.

Salvo engano, um quarto projeto tratará das contas do ex-
Governador Itamar Franco, que feriu frontalmente a Constituição
nacional, quando não aplicou o que deveria na saúde. Principalmente
nós, eu e o Deputado Rêmolo Aloise, que somos médicos, sabemos
das dificuldades por que passa a saúde no Estado. O Governador
Itamar Franco não obedeceu à Emenda n° 29, mas o Tribunal de
Contas, mesmo diante dessa agressão à Constituição, à saúde do
povo mineiro, opinou pela aprovação das contas, com algumas
restrições. Não tem de haver restrição: ou se aprova, ou não se
aprova. A Constituição deve ser respeitada. A saúde do ser humano
não pode ser compensada. Se não aplicarmos os recursos neste ano,
compensaremos isso no próximo? E se alguém morrer em
conseqüência dessa falta de recursos? Quem devolverá a vida a essa
pessoa?

Sr. Presidente, vamos aguardar o momento preciso para discutir
essa questão, com bastante profundidade, com todos os nossos
pares. No momento, não há quórum suficiente para discussão de um
projeto tão importante quanto esse. Tenho certeza de que a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais não deixará de discutir o
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funcionamento do Tribunal de Contas e as contas do ex-
Governador Itamar, o qual, para mim, cometeu pecado mortal. Não
aplicar os recursos da saúde é algo que não podemos aceitar
pacificamente, uma vez que essa é a ação de Estado e a política
pública muito cobrada por todos nós.

Reforço o pedido do companheiro Deputado Ricardo Duarte para o
encerramento da reunião, por não haver número suficiente para a
discussão e a votação da matéria.

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 de
amanhã, dia 19, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 43a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 a LEGISLATURA, EM 17/8/2004

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: Ata - 2 3 Parte

(Ordem do Dia): 2 Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Gustavo Valadares; aprovação -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 1.742/2004;
aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 355/2003;
aprovação - Discussão, em 2 0 turno, dos Projetos de Lei nos
1.351120P3 e 1.399/2004; aprovação - Discussão, em turno único, do
Projeto de Resolução n° 2.398/2002; discurso do Deputado Chico
Simões; questão de ordem - Encerramento.

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

Fernando Faria - George Hilton - Adalclever Lopes - Alberto Bejani -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Chico Rafael -
Chico Simões - Daimo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - João Bittar -
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João Leite - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
Kangussu - Márcio Passos - Maria Olívia - Marília Campos - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h13min, 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.

2a Parte (Ordem do Dia)
2' Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 23 Parte da reunião, em sua 2 a Fase, uma
vez que não há matéria a ser apreciada na P Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gustavo Valadares,

solicitando a inversão da pauta desta reunião, para que os Projetos de
Resolução n°s 2.398 e 2.399/2002 e 1.150 e 1.151/2003 sejam
apreciados em último lugar, nessa ordem. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 1.742/2004, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com
o disposto no art. 62, inciso XXXIV, da Constituição do Estado, as
alienações das terras devolutas que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. As Comissões de
Política Agropecuária e de Fiscalização Financeira opinam 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
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Política
Agropecuária.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 355/2003, do Deputado
Arlen Santiago, que autoriza o Põder Executivo a doar ao Município
de Curvelo o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 2 0 tumo, 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 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 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.39912004, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter ao Município de Doresópolis o imóvel que especifica. A
Comissão de 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 Resolução n° 2.398/2002,
da Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do
Tribunal de Contas do Estado referentes ao exercício de 2000. A
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opina pela
aprovação do projeto e pela rejeição do Substitutivo n° 1. Em
discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Chico
Simões.

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, demais componentes
da Mesa, caras Deputadas e caros Deputados, no Projeto de
Resolução n° 2.398/2002, opina-se pela aprovação das contas do
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Tribunal de Contas referentes ao ano de 2000. Não queremos
tomar nenhuma atitude precipitada, mas, como se trata de algo que
teremos de votar, deveríamos nos aprofundar nessas contas que o
Tribunal de Contas repassa a esta Assembléia.

Ora, uma das funções mais importantes do Poder Legislativo é a
fiscalização dos atos do Executivo e dos órgãos públicos, de maneira
geral. O Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar da Assembléia
Legislativa, normalmente não nos dá a satisfação que deveria, e,
apesar de por sua criação ser auxiliar, algumas vezes se coloca com
autonomia ou até mesmo em posição de superioridade ao Poder
Legislativo.

Diante disso, antes de passarmos à votação desse projeto,
aprovando ou não as contas do Tribunal, deveríamos começar a
discutir o funcionamento do Tribunal de Contas.

Como contribuímos para que os nossos governantes empreendam
suas ações, gostaríamos que não só o Poder Legislativo fizesse essa
fiscalização. O meu sonho é que o Tribunal de Contas cumpra seu
papel da forma mais transparente e aberta para a sociedade.
Encontramos muitas dificuldades para acompanhar o cotidiano do
Tribunal de Contas. Neste momento, em que discutimos as contas
desse órgão, deveríamos discutir também o fato de que demoram
quatro anos para serem aprovadas. As contas relativas a 2000 estão
chegando agora a esta Casa, a fim de que façamos o levantamento
de uma realidade completamente diferente da de quando os fatos
ocorreram.

Como o Tribunal de Contas é um órgão pago para fiscalizar os três
Poderes, deveria ser mais ágil na prestação dê suas próprias, contas
para esta Casa, que deve enfrentar esse desafio. Temos aqui alguns
projetos que têm por objetivo aprimorar o funcionamento do Tribunal
de Contas. Devemos tentar resolver esse problema
independentemente de partido ou ideologia. O Tribunal possui
técnicos competentes, cujas ações muitas vezes não são acatadas
por alguns Conselheiros ou por alguns ocupantes de cargos
comissionados. Deveria possuir maior número de funcionários
concursados, a fim de julgar as contas com autonomia e isenção. O
que presenciamos é um julgamento de contas com caráter político, e
não técnico.
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Cito o exemplo da minha cidade, Coronel Fabriciano, onde fui

Prefeito de 1997 a 2000. Todos os anos, nossas contas eram
auditadas por uma comissão do Tribunal de Contas. Foi muito
importante, muito bom, porque nós, que administramos de forma
tranqüila, sem preocupação de fazer algo errado - às vezes podemos
errar, não por má-fé, mas pela complexidade de algum processo -,
achamos importante que os fiscais ali estivessem todos os anos,
acompanhando nossas ações.

Fiquei muito admirado com o procedimento de um técnico.
Realizamos uma política de assistência social. Em governos
anteriores ao nosso, várias entidades reconhecidas recebiam
tratamentos diferenciados, ou seja, conforme as pessoas que as
dirigiam. Fizemos uma parceria com tais entidades, levando em
consideração a tarefa a ser executada e o número de pessoas
servidas. Repassamos os recursos conforme critérios universais. Com
isso, as entidades contratavam trabalhadores para executarem suas
atividades. Um dos técnicos reprovou imediatamente esse
procedimento. O outro ponderou que deveriam verificar o que estava
ocorrendo, e não apenas reprová-lo. Percorreu entidade por entidade.
Fiquei muito satisfeito, ao ver a atitude desse funcionário público,
pago com os recursos do povo, que não se ateve somente às normas
superficiais que estavam no papel e percorreu entidade por entidade.
Assim que retornou, disse ao colega que deveriam mudar de opinião,
porque o procedimento estava correto, estava funcionando. Para nós
foi muito bom. Tivemos a tranqüilidade para administrar a cidade
durante quatro anos, sabendo que, se o Tribunal de Contas ia até lá
todos os anos, teríamos tempo para consertar algo que do ponto de
vista processual pudesse estar errado.

O mesmo ocorre agora. O Prefeito é do partido da Situação. Nunca
vi o Tribunal de Contas fazer uma visita à minha cidade. Há quatro
anos esse Prefeito está na Prefeitura, praticando determinados atos
que mostram como a lei está sendo desrespeitada. Chegou ao ponto
de ter um Secretário de Finanças dono de uma loja de material de
construção. ,Pela manhã, este vai para a loja e, à tarde, para a
Prefeitura. Antes de o material chegar, já foi pago. Isso é imoral e fere
todas as leis, inclusive a Lei Orgânica do município. E não se vê lá o
Tribunal de Contas. Está na hora de o Tribunal de Contas de Minas
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Gerais ter uma programação para garantir que todos os municípios
recebam, pelo menos uma vez no ano, a visita de um técnico. Se não
puder fazer isso, está na hora de seguir os bons exemplos do
Governo Federal. Minas Gerais tenta imitar algumas atitudes do
Governo Federal, principalmente para justificar algo com que não
concorda. Dizem sempre: "Mas Lula faz isso". Lula está começando a
fazer um sorteio dos municípios, sem aviso prévio, para que possam
ser fiscalizados pelo Tribunal de Contas. Isso faz com que todos os
municípios comecem a colocar as barbas de molho na aplicação da
verba federal. Está na hora de o Governo Estadual fazer algo
semelhante, pois o Tribunal de Contas é um órgão caro, que custa
muito ao contribuinte. Além disso tudo, é um órgão muito importante.
Se realmente cumprisse seu papel, mesmo sendo caro, com certeza
muitos administradores - sei que não são todos - teriam mais cuidado
ao tocar a coisa pública.

Temos exemplos positivos como esse ocorrido em Fabriciano, mas
temos outros negativos. Um dos primeiros atos que verifiquei quando
tomei posse foi um serviço prestado por uma empreiteira ao DER.
Gastaram oito anos para avaliar a conta, o processolicitatório. Nesses
oito anos, todos os técnicos, sem exceção, foram contrários àquele
tipo de serviço prestado, àquele termo de contrato entre a empreiteira
e o DER. Foram contra o processo licitatório e o termo aditivo, mas,
ao chegar aos Conselheiros, aconteceu uma coisa inusitada: sem
nenhum fundamento, ignoraram todo o estudo criterioso e preciso do
auditor e do Ministério Público. Eles simplesmente aprovaram esse
contrato. Na hora de avaliar essas contas, temos de levar isso em
consideração. E hora d! a Assembléia Legislativa começar a
questionar qual Tribunal de Contas queremos. Afinal, somos eleitos
para representar o cidadão mineiro, o cidadão comum, que financia o
Estado, que nos dá o poder por meio do seu voto. Tudo que o
Governo gasta é fruto da contribuição desse povo sofrido. Não
podemos pensar somente no tributo direto, mas todos nós, ao
comprar alguma coisa, pagamos o imposto embutido. O que se vê são
pessoas humildes pagando esse tributo, por isso esse dinheiro tem de
ser gasto de maneira justa e honesta.

O dinheiro dos tributos e o dinheiro dos governantes têm de ser
aplicados para minimizar o sofrimento dos nossos irmãos e para
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diminuir as desigualdades existentes entre nós. Então, temos de
preparar e sonhar com um Tribunal de Contas que ajude, em nome da
sociedade, a exercer esse controle e essa fiscalização, para que o
recurso público seja aplicado de maneira honesta, séria e, acima de
tudo, justa.

Discutiremos o assunto com a nossa bancada. Ainda não temos um
posicionamento definitivo a respeito desse projeto de resolução. A
nossa liderança não está aqui, mas conversaremos e definiremos qual
a atitude a ser tomada para aprovarmos ou não a proposta.
Independentemente de sua aprovação, muito mais do que discutir as
contas desse Tribunal, devemos discutir o seu funcionamento e o tipo
de Ministério Público de que precisamos. Se precisamos de um
Promotor, que é o fiscal da lei, para ficar ali de maneira independente
e que não ocupe cargo de confiança, mas que esteja ali por meio de
concurso público, com certa autonomia para desempenhar bem o seu
papel. Em fato recente, o Governador elegeu alguns cargos da sua
confiança para exercer a função de Ministério Público do Tribunal de
Contas. Não podemos permitir isso de modo algum, porque o próprio
Governador elege o gado. Os seus atos são julgados. Como pode
colocar alguém da sua confiança para julgá-los?

Realmente, o Tribunal de Contas tem de ser um órgão dotado de
todo tipo de autonomia e equipamentos, mas deve ser mais aberto. A
sociedade tem de acompanhar o seu passo. Está na hora de
começarmos a avançar na democracia representativa e de direito, a
que funciona. Se esse não é o modelo ideal, é o menos ruim. Temos
de avançar e de fazer com que a sociedade organizada tenha um
mecanismo que lhe permita acompanhar e ter certo controle sobre
esses órgãos, que devem trabalhar para ela, são bancados por ela.
Temos de começar a discutir essas questões: como avançaremos,
para que o eleitor deixe de ter apenas a obrigação de votar, mas que
tenha também o direito de decidir, de fiscalizar, de encaminhar e de
escolher o que realmente é melhor para a maioria do povo mineiro e
brasileiro.

Temos de aproveitar este semestre e promover essa discussão. Há
dois projetos que tratam do Tribunal de Contas. O momento é
importante para nós, Deputados, independentemente de bandeira
ideológica. Acima de tudo, fomos eleitos para representar o cidadão,
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comprometendo-nos a exercer o importante papel de fiscalizar e de
legislar de maneira justa. Então, neste semestre, o Tribunal de Contas
deve ficar na ordem do dia. Vamos aproveitar que as contas estão
aqui para serem aprovadas. Do mesmo jeito que recentemente esta
Casa desempenhou um papel importante na fusão dos tribunais, está
na hora de mexermos no Tribunal de Contas. E aqui, podemos fazê-lo
com maior propriedade, porque esse órgão existe exatamente para
nos auxiliar.

Diante disso, Sr. Presidente, ainda nos reuniremos com a bancada
para analisar esse projeto. Decidiremos a melhor conduta e o nosso
posicionamento, o que não ocorrerá de maneira rápida, de afogadilho.

Questão de Ordem
O Deputado Chico Simões - Como V. Exa. pode perceber, não

temos quórum suficiente para votar um projeto tão importante como
esse. Assim, solicito-lhe que encerre a reunião, para discutirmos o
assunto num momento mais oportuno.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 18, 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 44a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 18/8/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: Ata - 2a Parte

(Ordem do Dia): 21 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.
Comparecimento

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

Antônio Andrade - Luiz Femando Faria - George Hilton - Adalclever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Antônio Carlos Andrada
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão -Célio Moreira - Chico Rafael - Chicõ Simões - Dinis
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Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -
Jô Moraes - João Bittar - João Leite - José Henrique - Leonidio
Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu - Márcio Passos
- Maria Olivia - Marília Campos - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - 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, 2 0-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
2a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 2 a 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 desta

reunião o Projeto de Resolução n° 1.742/2004 e os Projetos de Lei nos
355/2003 e 1.351 e 1.399/2004, apreciados na reunião extraordinária
realizada ontem, à noite.

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.
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ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DA SILVICULTURA NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

isa LEGISLATURA, EM 3/8/2004
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Piau, Leonardo Quintão e Laudelino Augusto, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Leonardo Quintão, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão. 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 os seguintes
requerimentos: do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
realizada audiência pública na cidade de Ipatinga durante a visita
técnica desta Comissão às instalações da CENIBRA no dia 13/8/2004,
com o objetivo de discutir o programa de fomento florestal da empresa
visitada com a comunidade local; e do Deputado. Paulo Piau,
solicitando seja realizada audiência pública na cidade de Uberaba
durante a visita técnica desta Comissão ao polo moveleiro e à fábrica
de painéis de madeira naquela região, no dia 20/8/2004. 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.

Saia das Comissões, 13 de agosto de 2004.
Leonardo Quintão, Presidente - Doutor Viana - Célio Moreira - Padre

João.
ATA DA 1 ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa
LEGISLATURA, EM 11/8/2004

Às 91h15min, compareceffl na Sala das Comissões os Deputados
Roberto Ramos, Chico Simões e Padre João (substituindo estes aos
Deputados Durval Angelo e Biel Rocha, respectivamente, por
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Roberto Ramos,
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declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Padre João , dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discussão e votação de proposições da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios do Srs. Agílio Monteiro Filho, Subsecretário de Administração
Penitenciária da Secretaria de Defesa Social; João Batista de Oliveira,
Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CEDCA-MG -; das Sras. Regina Helena Cunha Mendes
e Maria da Graça Oliveira Rocha, respectivamente a Coordenadora e
a Relatora da Comissão de Políticas Públicas do CEDCA-MG,
publicados no Diário do Legislativo de 5/8/2004; do Conselho Tutelar
da Criança e do Adolescente da Regional Pampulha, encaminhando
relatório contendo denúncias e solicitando à Comissão sejam tomadas
as providências com relação ao crime de tortura cometido contra os
adolescentes Gustavo Henrique de Souza e Fartei Henrique Siqueira
da Fonseca, desta Capital; Antônio Sérgio Souto Bernardo e José
Machado da Rocha, detentos da cadeia de São João Evangelista,
relatando os maus tratos enfrentados na cadeia e solicitando à
Comissão sejam tomadas providências; Sr. Paulo Gonçalves Soares,
de Nova Era, em que faz denúncia-crime contra Jacinto Alves e
Agostinho e solicita à Comissão sejam tomadas providências. 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 Durval
Angelo (2), em que solicita realização de audiência pública, com os
convidados que menciona, para debater as ramificações da
organização criminosa conhecida como máf ia chinesa em Belo
Horizonte; e realização de visita desta Comissão ao Shopping
Oiapoque, localizado nesta Capital, para a verificação das denúncias
divulgadas pelos meios de comunicação da existência de mercadorias
contrabandeadas e falsificadas vendidas naquele local; dos
Deputados Roberto Ramos, Chico Simões e Padre João (2), em que
solicitam sejam encaminhados ofícios à Promotoria de Justiça da
Comarca de São Gotardo pedindo informações sobre as providências
adotadas quanto à denúncia de espancamento e abuso de autoridade
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apresentada pela Sra. Emilia Maria Biajola e por seu filho Fabricio
Marco Biajola àquele órgão; e à Corregedoria da Polícia Militar,
pedindo providências relativamente a essa denúncia. 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, lede agosto de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha - Marília

Campos.
ATA DA 15a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 Sa LEGISLATURA,

EM 11/8/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dimas Fabiano e Djalma Diniz e a Deputada Vanessa Lucas
(substituindo a Deputada Maria Olivia, por indicação da Liderança do
PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Djalma Diniz, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Dimas Fabiano, 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. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Resolução n°
1.801/2004 e Projetos de Lei n°s 261, 547, 694, 1.048, 1.183 e
1.205/2003 e 1.433/2004 (Deputado Dimas Fabiano); e 1.494, 1.555,
1.570, 1.578, 1 7 580, 1.581, 1:583, 1.601 e 1.602/2004 (Deputada
Vanessa •Lucas). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de
Resolução n° 1.80112004 (relator: Deputado Dimas Fabiano). Passa-
se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s
261, 547, 694, 1.048, 1.183 e 1.205/2003 e 1.433/2004 (relator:
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Deputado Dimas Fabiano), e 1.494, 1.555, 1.570, 1.578, 1.580,
1.581, 1.583, 1.601 e 1.602/2004 (relatora: Deputada Vanessa Lucas).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Djalma Diniz - Biel Rocha.

ATA DA 11  REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE NA 2 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 1 S

LEGISLATURA, EM 18/8/2004
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Doutor Ronaldo e Sebastião Helvécio, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Adelmo Carneiro Leão e Jô Moraes. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ricardo Duarte, 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 avoca a si a relatoria do Projeto de Lei n° 1.046/2003, no
2° turno, do Deputado Sebastião Helvécio. Passa-se à 3a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento dos Deputados Ricardo Duarte, Jô Moraes, Adelmo
Carneiro Leão e Rogério Correia, em que solicitam audiência pública
para discutir o movimento grevista dos servidores da saúde e os seus
desdobramentos. A Presidência destina essa parte da reunião a ouvir
os seguintes convidados: Srs. Renato Barros, representante da
Coordenação Intersindical dos Servidores Públicos de Minas Gerais;
Carlos Augusto dos Passos Martins, Diretor da Associação dos
Trabalhadores em Hospitais do Estado de Minas Gerais: ASTHEMG -

Dalton Cardilho Macedo, representante do SINDISAUDE-MG; Sra.
Antonieta de Cássia Dorledo Faria, Presidente do Sindicato dos
Servidores do IPSEMG, e Sr. Jacó Lampert, Diretor Financeiro do
Sindicato dos Médicos, os quais são convidados para tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra à Deputada Jô Moraes, uma
das autoras do requerimento que deu origem à reunião para as suas
considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,
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pela ordem acima mencionada para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, com a participação
dos seguintes convidados: Júlio Eustáquio Magalhães, do
SISIPSEMG; Romualdo Moraes, da Associação HEMOMINAS;
Mônica Abreu, da ASTHEMG-MG, e Paulo Carvalho, do SINDSAUDE,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Viana - Márcio

Kangussu - Arlen Santiago - Célio Moreira.

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

1.703/2004
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio

Relatório
De autoria do Deputado George Hilton, o projeto de lei em epígrafe

tem por escopo seja instituído o Dia da Aliança Cultural e Comercial
Minas Gerais e China.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que o considerou jurídico, constitucional e legal
na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Dando continuidade à tramitação da matéria, compete agora a este
órgão colegiado apreciá-la, nos termos dos arts. 188 e 190 do
Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição da data comemorativa do Dia da Aliança Cultural e

Comercial Minas Gerais e China, proposta no projeto de lei em
questão,, constitui uma iniciativa de relevância, uma vez que fortalece
os laços comerciais e culturais estabelecidos pelos Governos de
Minas Gerais e da China.

A escolha da data comemorativa - 25 de maio - deve-se ao fato de o
Governador Aécio Neves, em recente visita oficial àquele país, ter
assinado nesse dia em Shangai memorando de entendimento entre o
Governo do Estado e a Empresa China Aluminum Industrial
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lnvestiment, que pretende pesquisar e explorar jazidas de bauxita
na Região da Zona da Mata do nosso Estado.

O autor propõe, ainda, que no dia 25 de setembro deste ano,
excepcionalmente, seja realizada a referida comemoração por estar
agendada nessa data uma visita dos empresários chineses ao Estado
de Minas Gerais, oportunidade em que se dará início a uma série de
projetos de investimentos no Estado, consolidando em definitivo essa
importante parceria.

Quanto ao mérito da proposição, é importante destacar que ela vem
ao encontro de uma discussão do momento, o potencial da economia
chinesa, que vem dominando o mercado mundial e criando
oportunidades para países em desenvolvimento. Vale lembrar que
Minas Gerais é o Estado brasileiro líder em exportações para o
mercado chinês.

Com relação ao dispositivo do projeto de lei que determina a
inserção da data no calendário oficial do Estado, cabe observar que,
atualmente, cada Secretaria estabelece as datas relacionadas com
seu campo de atuação e, se for o caso, com as atividades específicas
que desenvolverá. Não há, portanto, um calendário oficial único. Além
disso, a inclusão de data comemorativa no calendário de determinado
órgão estatal é realizada por meio de ato administrativo, pois constitui
mera implementação de comando expresso na lei que a institui. Não
há, pois, necessidade de comando legislativo a respeito, motivo pelo
qual a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo
n° 1 à proposição, aproveitando para melhor adequá-la à técnica
legislativa.

Conclusão	 -
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.703/2004, em turno único, na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Márcio Passos, relator - Biel Rocha -

Maria Olívia.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.776/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria da Comissão de Participação Popular, o projeto de lei

em epígrafe tem por objetivo instituir o Dia Estadual dos Surdos, a ser
comemorado, anualmente, no dia 26 de setembro.

Publicada no "Diário do Legislativo' de 1 0/7/2004, a matéria foi
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela decorre da Proposta de Ação Legislativa n°

224/2004, apresentada à Comissão de Participação Popular pela
Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, com a
finalidade de instituir o Dia Estadual dos Surdos.

A Constituição da República relaciona, no art. 22, as matérias de
âmbito nacional cuja competência legislativa pertence à União e, no
art. 30, 1, determina que cabe aos municípios legislar sobre assuntos
de interesse local. A competência do Estado está consagrada no § 1°
do art. 25 da referida Carta. E a chamada competência residual, que
lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo privativo da
União ou do município.

No tocante à reserva de iniciativa, o art. 66 da Constituição do
Estado não cita a matéria em análise entre as enumeradas como
privativas da Mesa da Assembléia e dos titulares dos Poderes
Executivo e Legislativo, do Tribunal de Contas e do Tribunal de
Justiça.

Infere-se, à luz dos dispositivos constitucionais citados, que é
permitida, a comissão deste Parlamento, a iniciativa de processo
legislativo sobre a instituição de data comemorativa.

Tal iniciativa, quando se refere a grupos sociais, justifica-se pelas
condições apresentadas por integrantes desses grupos. No nosso
ordenamento jurídico, há casos similares, como o Dia da Mulher, o Dia
da Criança e o Dia do índio, que se referem a grupos que, por
circunstâncias históricas e sociais, encontram-se em situação
desfavorável em relação à comunidade. Ao dedicar-lhes um dia
específico, o legislador pretendeu provocar a sociedade para que
procedesse a reflexões sobre suas necessidades e as possibilidades
de proporcionar-lhes maior amparo, para alterar, de fato, a realidade.

Com intuito semelhante, o projeto de lei em tela pretende o
estabelecimento, em lei, de um dia em homenagem aos podadores de
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deficiência auditiva, por entender ser essa uma situação correlata
às mencionadas, fato que justifica uma atenção especial por parte do
Estado.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.776/2004.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Maria

Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.385/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em
tela tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar à Associação
Brasileira Comunitária para Prevenção do Abuso de Drogas -
ABRAÇO - o imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 21/2/2004 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme dispõem
os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Este relator baixou o projeto em diligência ao Secretário de
Planejamento e Gestão para que se manifestasse sobre a matéria,
cujo atendimento se deu com fundamento na Nota Técnica n°
12/2004.

Fundamentação
O bem descrito no projeto é constituído de terreno urbano edificado,

situado na Avenida do Contorno, n° 4.777, nesta Capital, atualmente
utilizado pela ABRAÇO, mediante Autorização de Uso Especial de
Imóvel, com vigência até julho de 2018.

De conformidade com a proposição, o imóvel será destinado ao
funcionamento dessa mesma entidade e, se não lhe tiver sido dada a
destinação prevista no prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, reverterá ao patrimônio do Estado.

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 público devidamente justificado.
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Mediante a Nota Técnica n° 12/2004, o Secretário de

Planejamento e Gestão manifestou-se contrariamente à doação do
imóvel a entidade de direito privado, porque isso afasta o caráter de
imprescritibilidade, inalienalibilidade e a impossibilidade de oneração,
garantias do regime jurídico dos bens públicos.

E importante notar que a entidade a que se destina o imóvel foi
declarada de utilidade pública pela Lei n° 11.500, de 1994. Isso
significa que seu estatuto estabelece proteção ao patrimônio,
destinando-o, em caso de dissolução, a entidade congênere,
conforme orientação do Código Civil.

Em decorrência disso, a proposição em tela encontra amparo
jurídico.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juricidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.385/2004.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.513/2004

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Biel Rocha, dispõe sobre a
dispensa de vestibular nas universidades estaduais para maiores de
60 anos de idade.

A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir
seu parecer. Vem a proposição agora a esta Comissão para receber
parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 18, c/c Q art. 102, inciso
VI, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Ao propor a dispensa do exame vestibular para maiores de 60 anos,

pretende o autor da proposição em estudo ampliar as possibilidades
de integração social e valorização do idoso.

Não resta dúvida de que o espírito do projeto sintoniza-se com uma
vigorosa preocupação contemporânea: a necessidade premente de se
criarem meios efetivos para a promoção da qualidade de vida de um
segmento da população que se expande a cada dia. O grupo
populacional que tem 60 anos ou mais passou de 4% em 1960 para
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8,6% em 2000, mantendo-se a tendência de crescimento. O
envelhecimento populacional vem ocorrendo principalmente em
virtude dos avanços da tecnologia e da medicina. A expectativa do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - é de que a
população de idosos, no ano de 2020, representará mais de 12% da
população brasileira.

No entanto, ainda que a mobilização social crescente e a evolução
do ordenamento jurídico apontem algumas conquistas sociopol íticas
importantes para os idosos, constata-se que a longevidade não tem
sido de fato acompanhada pela melhoria da qualidade de vida dessa
população. Verifica-se a condição de exclusão social do idoso na
atualidade pelos indicadores socioeconômicos disponibilizados pelo
IBGE: aproximadamente 37% dos idosos estudaram em média
apenas um ano e meio; 40% das pessoas do grupo populacional de
mais de 60 anos recebem até um salário mínimo. Numa análise
transversal, pode-se relacionar a precariedade econômica à baixa
escolaridade, que por sua vez se reflete nas más condições de saúde
da população idosa.

Dessa forma, criar meios de incrementar o acesso do idoso à
educação formal, assim como garantir seu direito à saúde, ao lazer e
à segurança, constituem formas efetivas de reparar práticas sociais
ratificadas historicamente pela sociedade, responsáveis por se deixar
a população idosa à margem da cidadania.

O recente Estatuto do Idoso - Lei Federal n° 10.741, de 2003 - veio
consolidar os direitos fundamentais e a política de proteção ao idoso,
incluindo-se aí o acesso à educação, com observância de currículos,
metodologias e material didático adequados, bêm como o incentivo à
criação de universidade aberta para o idoso, entre outros pontos. No
âmbito estadual, temos a Lei n° 12.666, de 1997, que dispõe sobre a
Política Estadual de Amparo ao Idoso e prevê como ação
governamental, na implementação dessa política, o apoio à criação,
na (JEMG e na UNIMONTES, de cursos abertos ao idoso, como meio
de universalizar o acesso a diferentes formas de saber.

A proposição em análise, entretanto, na sua forma original, incorre
em alguns equívocos que comprometem a sua exeqüibilidade, não
configurando, a nosso ver, a medida mais adequada para o
tratamento da questão, devido a impedimentos de ordem legal e
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também por não atender aos critérios de conveniência e
oportunidade que devem balizar a análise desta Comissão. Por essas
razões entendemos que a matéria deve ser tratada na forma do
Substitutivo n° 1, apresentado ao final deste parecer.

Primeiramente, consideramos que a forma mais pertinente para a
abordagem do assunto em tela seria promover uma alteração na Lei
n° 12.666, de 4/11/97, que dispõe sobre a Política Estadual de
Amparo ao Idoso. Tal alteração ampliaria o escopo do dispositivo
existente na lei, aproximando-se mais da idéia original do autor, ao
mesmo tempo em que preservaria a sua legalidade.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei Federal n°
9.394, de 1996- em seu art. 44, inciso II, estabelece que os cursos de
graduação são "abertos a candidatos que tenham concluído o ensino
médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processo
seletivo". O vestibular e o aproveitamento no Exame Nacional do
Ensino Médio são as formas de seleção mais utilizadas para
preenchimento das vagas dos cursos de graduação oferecidos pelas
instituições públicas. A vista da grande concorrência para ingresso
dos alunos concluintes do ensino médio nos cursos superiores
regulares, os processos seletivos, nesse caso, necessitam ter um
caráter mais rígido e mais universal. Note-se que, mesmo nas
instituições que já implementaram cotas destinadas a setores sociais
discriminados, não foi suprimida a exigência da classificação em
processo seletivo. A mesma exigência não é feita para o ingresso em
cursos superiores seqüenciais por campo de saber. A LDB limita-se a
prescrever, para essa modalidade de curso, que os "candidatos
atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino". As
instituições podem arbitrar sobre os critérios a serem considerados na
seleção para preenchimento das vagas nos cursos seqüenciais, o que
possibilitaria que o processo seletivo fosse flexibilizado em favor do
ingresso de candidatos maiores de 60 anos.

Ainda que fosse legal a dispensa do vestibular nos cursos de
graduação, a medida encerraria grande controvérsia. Apenas 30% das
vagas nos cursos superiores são oferecidos por instituições públicas,
e somente 9% dos jovens entre 18 e 24 anos estão matriculados no
ensino superior no Brasil, segundo dados recentes do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP. Analisando-se
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o significado dessas duas informações, concluímos que não é
razoável estabelecer condições privilegiadas para a ocupação das
limitadas vagas existentes nas universidades públicas por parte de
idosos, com milhões de jovens carentes aguardando uma
oportunidade de obter qualificação de nível superior para garantir um
espaço no mercado de trabalho.

Assim, propomos que a ampliação da participação do idoso nas
universidades públicas estaduais ocorra de três maneiras, em
especial: a primeira seria o estímulo à criação de cursos abertos,
como já prevêem o Estatuto do Idoso e a Política Estadual de Amparo
ao Idoso; a segunda, já citada anteriormente, constituiria uma forma
de incentivo ao ingresso do idoso nos cursos seqüenciais, que são
cursos superiores de duração mais breve e de conteúdos mais
específicos que os de graduação; a terceira seria inspirada num
modelo adotado pela USP há alguns anos. Nesse programa, são
reservadas vagas em disciplinas regulares dos cursos de graduação,
por áreas do conhecimento, aos interessados que tenham idade igual
ou superior a 60 anos, conforme a disponibilidade da instituição.
Geralmente é livre a matrícula do candidato atendido pelo programa,
podendo haver análise curricular para averiguação das possibilidades
de aproveitamento dos cursos. O concluinte do conjunto das
disciplinas recebe daquela Universidade um certificado de
participação.

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

1.513/2004 no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a Lei n° 12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispõe sobre

a Política Estadual de Amparo ao Idoso e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 o - A alínea "d" do inciso III do art. 5 0 da Lei n° 12.666, de 4 de

novembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 50 - ...........................................................
III - .....................................................................
d) incentivar ações que ampliem o acesso do idoso às diferentes

áreas do conhecimento, no âmbito das universidades públicas
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estaduais, em especial:
1. a criação de cursos e atividades de extensão direcionados ao

público idoso;
2. a flexibilização dos processos seletivos para ingresso do idoso

nos cursos seqüenciais de formação específica e de complementação
de estudos, observada a escolaridade mínima exigida pela legislação
pertinente para ingresso em cada modalidade de curso;

3. a abertura de vagas em disciplinas regulares dos cursos
superiores de graduação, ficando a cargo da instituição a indicação,
para cada período letivo, das disciplinas e do número de vagas
destinadas ao público idoso, bem como o estabelecimento de critérios
de apuração das condições de aproveitamento do interessado nas
disciplinas oferecidas.".

Ad. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Adalciever Lopes, Presidente e relator - Ana Maria Resende -

Laudelino Augusto.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.59512004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Chico Simões, o Projeto de Lei n°
1.595/2004 dispõe sobre a interrupção no abastecimento de água e
coleta de esgoto por falta de pagamento da conta de consumo.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 1 1/5/2004, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cumpre a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, a
constitucional idade e a legalidade da matéria, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por objetivo regular a suspensão do

fornecimento de água e dàcoleta de esgotos no caso de consumidor
inadimplente. Prevê que a medida extrema somente poderá ser
tomada após 15 dias contados do vencimento da segunda conta
consecutiva inadimplida, desde que a primeira delas esteja vencida há
pelo menos 75 dias e que haja comunicação escrita ao usuário, nas
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condições que especifica. Veda, ainda, a inscrição do cidadão
inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito.

A matéria sob análise está inserida na órbita do regime jurídico-
administrativo, no que se refere ao raio de abrangência dos direitos do
usuário, neste particular equiparado ao consumidor por força da Lei
Federal n° 8.078, de 1990, bem como ao interesse público que
permeia as atividades relacionadas com a saúde da população;
cumpre, pois, examiná-la sistematicamente, a partir dos princípios e
das regras nela envolvidos.

A Constituição da República, no art. 24, confere ao Estado a
competência concorrente para legislar sobre proteção e defesa da
saúde, relações de consumo, proteção do meio ambiente e direito
econômico, temas que possuem interfaces com o escopo da
proposição, mormente os dois primeiros. Além disso, o art. 23 da
Carta Magna atribui ao Estado a obrigação de cuidar da saúde,
proteger o meio ambiente, realizar o saneamento básico, combater a
pobreza e promover a integração social. Vê-se que o projeto de lei sob
comento se enquadra na repartição de competências constitucional.

Observe-se, ainda, que não incide sobre o assunto reserva de
iniciativa para a apresentação de projeto de lei, razão pela qual é lícita
a iniciativa parlamentar neste caso.

Note-se que a questão em pauta deriva da aplicação do princípio da
dignidade da pessoa humana, pedra angular de nossa Constituição da
República, bem como do direito à vida, e por conseqüência à saúde, a
que todos fazem jus. Saliente-se, ainda, a incidência dos princípios da
igualdade e da impessoalidade - este especialmente aplicável à
administração pública -, que tornam imperativo um tratamento
respeitoso, equânime e isonômico a todos os cidadãos por parte do
poder público, mesmo que o destinatário de determinada ação do
Estado seja pobre ou tenha dificuldades para pagar por determinado
serviço.

O fornecimento, pelo poder público, do serviço de abastecimento de
água de qualidade é atividade inerente ao interesse público; é,
portanto, indisponível e sobrepõe-se a qualquer outra questão jurídica,
de natureza privada, que se apresente.

Referimo-nos a instrumento fundamental de saúde pública, de
interesse geral para a sociedade e diretamente vinculado à
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erradicação das principais epidemias que afetam nossa população,
especialmente sua parcela mais pobre. Esclarece Eustórgio Sarna
que "se entende por necessidade de caráter geral aquela que envolve
todos os setores da sociedade e cujo não-atendimento, total ou
parcial, traria graves perturbações sociais ou econômicas " ("Derecho
Administrativo". 3 ed. Bogotá: Temis, 1957).

Na hipótese em estudo, o serviço de abastecimento de água se
mostra como direito do usuário e instrumento fundamental de saúde
pública, sendo manifesta sua importância para a sociedade em geral.

Estudo realizado pelo BDMG já evidenciava a importância do
abastecimento de água como estratégia essencial para a política de
saúde pública ("Economia Mineira: Diagnósticos e Perspectivas", Vol.
V. Belo Horizonte: BDMG, 1990). Carlos Henrique Abreu Mendes
afirma que a possibilidade de uma criança sobreviver à primeira
infância depende muito do fato de haver ou não acesso à água
encanada na casa onde sua família reside. Lembra, ainda, o autor que
"essa falta de serviços de saneamento concentra-se na população de
baixa renda, que compõe o segundo e o terceiro estratos da
população e que inclui mais de 50% da população urbana"
("Implicações Ambientais no Desenvolvimento da Infra-Estrutura:
Saneamento Urbano". "In": "Revista de Administração Pública", n° 4,
1992).

Nesse sentido, a proposição peca pelo ônus que, embora reduzido,
admite seja imposto ao usuário do serviço público. Assim, nos termos
do substitutivo que apresentaremos na conclusão, entendemos que,
do ponto de vista jurídico, a interrupção do fornecimento do serviço
público de abastecimento domiciliar de água é inviável.

Observe-se que o serviço de abastecimento de água em Minas
Gerais, segundo dados do IBGE (censo de 2000), atende a 1.522
distritos, sendo em 955 o serviço cobrado, mas em 539 (36%) é
oferecido de graça à população. E que, sendo atividade essencial
para o bem-estar da população, o abastecimento de água, visto pela
ótica do interesse público, não pode estar necessariamente vinculado
à contraprestação tarifária, típica de uma visão estritamente afeta ao
direito privado.

O fornecimento de água é, assim, serviço público de natureza
essencial e, como tal, sujeito ao princípio da continuidade, incidente
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sobre o serviço público e expresso na legislação vigente.

A Lei Federal n°7.783, de 1999, estabelece, em seu art. 10, 1:
"Art. 10 - São considerados serviços essenciais:

- tratamento e abastecimento de água".
O Código de Defesa do Consumidor - Lei n° 8.078, de 1990 - trata

da matéria no art. 22:
"Art. 22 - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, Quanto aos essenciais, contínuos" (grifo nosso).

Assinale-se que o art. 27 da Emenda à Constituição n° 19, de 1998,
prevê a edição de norma específica de defesa do usuário dos serviços
públicos, ainda não promulgada. Conforme a regra mencionada, ainda
em 1998 tal lei já deveria estar em vigor:

"Art. 27 - O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da
promulgação desta Emenda, elaborará lei de defesa do usuário de
serviços públicos".

Já a Lei n° 8.987, de 1995, que cuida do regime das concessões de
serviços públicos, impõe o seguinte no capítulo atinente à adequação
do serviço:

"Do Serviço Adequado
Art. 6° - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de

serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme
estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo
contrato.

§ 1° - Serviço adequado é o que satisfaz as condições de
regularidade; continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 20 - A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do
equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a
melhoria e expansão do serviço.

§ 30 - Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua
interrupção em situação dd'emergência ou após prévio aviso, quando:

- motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das
instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da
coletividade" (grifos nossos).
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A norma em questão, aplicável às situações em que o

abastecimento de água é prestado por concessionária de serviço
público, obriga o pleno atendimento aos usuários e possibilita que, em
algumas situações em que o interesse coletivo o permita, haja
interrupção na prestação de serviço. Esse dispositivo não pode ser
aplicado, obviamente, ao abastecimento domiciliar de água. Ao
contrário de outros serviços, ou mesmo do abastecimento de água
para outras finalidades, a distribuição de água às residências obedece
antes a razões de saúde pública e respeito à pessoa humana que a
necessidades de mero conforto ou comodidade do usuário ou à força
jurídica de um instrumento contratual, de índole privada, validamente
estabelecido.

Observe-se, ainda, o enquadramento da matéria na legislação
sanitária:

Lei Orgânica da Saúde - Lei n°8.080, de 1990:
'Art. 3° - A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes,

entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o
acesso aos bens e serviços essenciais.

Art. 60 - Estão incluídos ainda no campo de atuação do Sistema
único de Saúde (SUS):

- a execução de ações:
a) de vigilância sanitária;

II - a participação na formulação da política e na execução de ações
de saneamento básico;

VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias
de interesse para a saúde;

VIII - a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para
consumo humano;

§ V - Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações
capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde,
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abrangendo:

II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou
indiretamente com a saúde".

Código Estadual de Saúde - Lei n° 13.317, de 1999:
"Art. 42 - Para os efeitos desta lei, entende-se por:

- vigilância ambiental o conjunto de informações e ações que
possibilitam o conhecimento, a detecção e a prevenção de fatores
determinantes e condicionantes do meio ambiente, que interferem na
saúde do homem;

II - saneamento o conjunto de ações, serviços e obras que visam a
garantir a salubridade ambiental por meio de:

a) abastecimento de á gua de qualidade compatível com os padrões
de potabilidade e em quantidade suficiente para assegurar higiene e
conforto;

Art. 45 - A água para consumo humano distribuída pelo sistema
público terá sua qualidade avaliada pelo serviço sanitário, segundo a
legislação em vigor.

§ 10 - Toda construção considerada habitável será ligada à rede
pública de abastecimento de água.

§ 2° - Quando não houver rede pública de abastecimento de água, o
órgão prestador do serviço indicará as medidas técnicas adequadas à
solução do problema.

§ 30 - Compete ao órgão ou ao concessionário responsável pelo
sistema público de abastecimento de água no Estado:
.1 -analisar, permanentemente, a qualidade da água;
II - divulgar, mensalmente, os resultados obtidos aos usuários;
III - enviar à Secretaria de Estado da Saúde e às Secretarias

Municipais de Saúde ou órgãos equivalentes relatórios mensais
relativos ao controle da qualidade da água fomecida.

§ 40 - Sempre que o serviço sanitário detectar a existência de
anormalidade ou falha no sistema público de abastecimento de água,
com risco para a saúde da população, comunicará o fato ao órgão
responsável.

Art. 96 - São produtos de interesse da saúde:
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IV - alimentos, bebidas e água para o consumo humano, para
utilização em serviços de hemodiálise e outros serviços de interesse
da saúde;" (grifos nossos).

A impossibilidade de interrupção no serviço de fornecimento de água
motivada pelo inadimplemento do usuário domiciliar é, assim,
decorrência direta do interesse público envolvido nessa prestação de
serviço. Antônio Celso Di Munno Corrêa afirma que "a lei que trata de
abastecimento de água decorre de dispositivo constitucional que trata
de saúde pública". E, para ele, "antijurídico o corte do fornecimento
domiciliar de água por não-pagamento de conta em atraso ( ... )"
("Corte no Fornecimento de Agua por Falta de Pagamento". "In":
"Revista de Direito Público", n° 19).

Geraldo Ataliba leciona que "não importa se a remuneração por esse
serviço se faz por taxa ou tarifa, nem se o fornecedor é autarquia,
empresa pública, sociedade mista ou empresa privada. O que importa
é que se trata de um serviço fundamental, instituído para socorrer uma
necessidade vital da sociedade". Para o saudoso mestre, em vista do
interesse público envolvido, "não pode ser cortado, em hipótese
alguma, o abastecimento domiciliar de água" ("In": "Boletim do Interior"
n°16, SEI/SP, 1974).

O abastecimento de água, sendo um serviço público, deve atender a
todos, indiscriminadamente. Rolland afirmava que "perante todos os
serviços públicos, os particulares são iguais. E a regra de igualdade,
que decorre dos princípios explicitados na Declaração dos Direitos do
Homem, de 1789, a qual domina o regime político-administrativo. Ela
implica a igualdade com relação aos benefícios e encargos dos
serviços públicos" ("Précis de Droit Administratif", ga ed. Paris: Dalloz,
1947.). O fato de determinado usuário estar inadimplente não concede
ao prestador do serviço a prerrogativa de interromper o fornecimento,
tratando-o desigualmente, mas apenas permite a cobrança do débito
por todos os meios possíveis.

Henrique Rodrigues Lima, quando Procurador-Geral do Estado em
Santa Catarina, exarou parecer no qual assinalava que "o
abastecimento de água interessa à saúde pública, cujas normas
devem prevalecer sobre as idéias privatísticas, informadoras da
legislação estadual que regulamenta o serviço" (citado pelo
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Desembargador relator na Apelação Cível n°1.154 - TJSC).

Assegurar saúde à população, mesmo mediante a oferta do
essencial serviço de abastecimento domiciliar de água, é dever do
poder público, o qual, prestado diretamente ou por intermédio de
delegatários, é indisponível e implica o tratamento isonômico a todo
consumidor que dele necessite. A necessidade do usuário, nesse
caso, é a medida do interesse público, cujo corolário evidente é o
princípio da continuidade do serviço, continuidade essa que deve ser
entendida como fornecimento permanente da água e esgoto.

Esta Comissão, em situações anteriores, teve o mesmo
entendimento, como no parecer a seguir citado:

"A proposta constante no projeto é compatível com as disposições
constitucionais e legais que versam sobre a matéria ( ... )

O serviço de abastecimento de água, pela sua própria natureza,
sempre foi considerado essencial e reflete diretamente na saúde do
cidadão, que é considerada um direito social, por força do disposto no
art. 60 da Constituição da República ( ... )

Acresce, ainda, que o art. 20 da Constituição mineira estabelece
como objetivos prioritários do Estado a garantia da efetividade dos
direitos públicos subjetivos, entre os quais a saúde do cidadão.
Entendemos, portanto, inexistir óbice à tramitação do projeto sob
comento" (Parecer para o 1° Turno do Projeto de Lei n° 1.858/93 -
Comissão de Constituição e Justiça - Relator: Deputado Célio de
Oliveira. Publicado no "Diário do Legislativo" de 24/4/94).

Mencione-se, ainda, farta jurisprudência a propósito do tema
sustentando que, na cobrança de débitos, pelas concessionárias, não
se deve recorrer à medida coativa do corte no fornecimento.

O Supremo Tribunal Federal, mediante voto do Ministro Moreira
Alves, expressou categoricamente as razões de saúde pública que
instruem esse princípio (Recurso Extraordinário n° 94.320) e, noutra
ocasião, enfatizou que "o abastecimento de água é serviço
indispensável à coletividade e não pode estar sujeito a corte por falta
de pagamento" (Recurso Extraordinário n° 96.055-4).

Outras decisões são igualmente dignas de nota, como a relatada
pelo magistrado paulista Oetterer Guedes, estabelecendo que "o
fornecimento de água envolve saúde pública, com reflexos diretos no
serviço de esgotos, pelo que é inviável a medida extrema de seu corte
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visando ao pagamento de uma conta que se quer discutir" (TA1SP
- Apelação n° 266.734). E idêntico o procedimento do Desembargador
Alves Pedrosa, do Tribunal de Justiça catarinense, que, demonstra
existir "abuso ou excesso de autoridade na delibetação do corte do
fornecimento, como medida tendente a constranger o proprietário ao
imediato pagamento do débito" (TJSC - Apelação em Mandado de
Segurança n° 1.154). No mesmo Tribunal, assinalem-se os termos de
outras decisões envolvendo corte de serviço público essencial:

"Não se admite o corte de fornecimento de energia elétrica como
forma de compelir o usuário a pagar dívidas em atraso" (ApMS 2.427 -
TJSC - 1 c. Rei. Des. Napoleão Amarante);

"Não pode, pois, o usuário ser coagido a pagar energia elétrica que
julga não dever, sob ameaça de corte no seu fornecimento " (ApMS
2.479 - TJSC - 1 c. - Rei. Des. João Martins).

Claro deve ficar, portanto, que o direito do indivíduo e o de sua
família, como moradores em um determinado domicílio, ao
recebimento de água tratada e à coleta e à disposição de
esgotamento sanitário não deve estar preso a nenhum pressuposto
típico do direito privado.

Observem-se outros casos semelhantes decididos pelos tribunais:
"STJ - Corte no fornecimento de água. Inadimplência do consumidor.

Ilegalidade.
1 - E ilegal a interrupção no fornecimento de energia elétrica, mesmo

que inadimplente o consumidor, à vista das disposições do Código de
Defesa do Consumidor que impedem seja o usuário exposto ao
ridículo.

2 - Deve a concessionária de serviço públiqo utilizar-se dos meios
próprios para receber os pagamentos em atrasos" (Recurso Especial
n° 122.812/ES (1997/0016898-0), P Turma do STJ, rei.: Ministro
Milton Luiz Pereira, j. 05.12.2000, Publ. "DJU" 26/3/2001 p. 369).

"TJRS - Os serviços públicos são prestados não só em benefício do
particular, mas sim em proveito de toda a comunidade, constituindo
lesão ao bem comum sua negação a um só de seus membros. Assim,
se o usuário de um serviço público praticar fato delituoso, que seja
punido. Se praticar ilícito civil, que indenize. Mas nunca poderá ser
privado de um serviço que é público e que reflete todo um estádio de
civilização e qualidade de vida" (Ap. 585033368 - TJRS - 2 C. - Rei.:
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Des. Manoel Celeste dos Santos);

"TJRJ - Cobrança de tarifa de água e esgoto. Corte de fornecimento.
Antecipação dos efeitos da tutela negada. Princípio da continuidade
do serviço público essencial. Incidência do art. 22, Código de Defesa
do Consumidor.

Os serviços de água e esgoto são absolutamente indispensáveis.
Eventual corte em seu fornecimento, principalmente em sede de juízo
de probabilidade, violaria os direitos e garantias individuais. Decisão
mantida. Recurso desprovido" (Agravo de Instrumento n°
2001 .002.10700, 158 Câmara Cível do TJRJ, relator: Desembargador
José Pimentel Marques. j. 6/3/2002).

"TJRJ - Agravo de Instrumento. Tutela antecipada.
Pretensão de concessionária a que seja, em ação de cobrança,

autorizado o corte no fornecimento de água a consumidor dito
inadimplente de descabimento, por já exercido o direito judicial de
cobrança, não justificando-se a autorização de meio coercitivo,
paralisando a prestação de serviço público como forma de buscar o
recebimento de dívida. Recurso desprovido" (Agravo de Instrumento
n° 2001.002.10702, 148 Câmara Cível do TJRJ, relator:
Desembargador Edson Scisinio. j. 5/3/2002).

'TJSC - Apelação cível - Mandado de segurança - Corte de
fornecimento de água sob a alegação de débito - Inadmissibilidade no
caso - Serviço público fundamental - Necessidade de prévia
notificação.

A concessionária dispõe de meios judiciais próprios para a cobrança
de valores inadimplidos pelo usuário. Ameaça de corte como forma de
coação ao pagamento repelida. Segurança' concedida. Recurso
desprovido" (Apelação Cível em Mandado de Segurança n°
99.011946-7, 48 Câmara Cível do TJSC, Piçarras, relator:
Desembargador Solon dEça Neves. j. 30/9/99).

TASP "Contrato - Prestação de Serviços - SABESP
Corte de fornecimento de água em razão de inadimplência do réu -

Impossibilidade, pois tal interrupção, como forma de compelir ao
pagamento, extrapola os limites da legalidade, por constituir serviço
público indispensável subordinado ao princípio da continuidade de sua
prestação - Liminar concedida. Recurso improvido." (Agravo de
Instrumento n° 854907-1, 7 Câmara do 1 1 TACiv/SP, Assis, relator:
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Vaile Ramos. j. 4/5/99, un.).
O entendimento da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça

é, também, da impossibilidade de se suspender o fornecimento de
água devido a inadimplemento do usuário. O Ministro José Delgado já
afirmou, inclusive, que cabe à concessionária indenizar o consumidor
inadimplente por constrangimentos sofridos com a suspensão do
fornecimento de energia elétrica. Para o Ministro, a energia, assim
como água, é um bem essencial à população, constituindo-se serviço
público indispensável ("In": http://www.stj.gov.br/webstj).

Ação envolvendo o Estado do Acre contra o Serviço de Agua e
Esgoto de Rio Branco - SAEF{B -, que havia suspendido o
fornecimento de água motivado por dívidas do usuário, também teve
desfecho favorável ao consumidor. A referida Turma do STJ,
confirmando liminar concedida pelo Ministro Francisco Falcão,
assinalou que aquele Tribunal vem reconhecendo o direito da
utilização, pelo consumidor, dos serviços públicos essenciais ao seu
convívio diário, como o fornecimento de água, saneamento e luz.
Consta no acórdão que "o corte em comento, utilizado pela companhia
para obrigar o usuário ao pagamento de tarifa, extrapola os limites da
legalidade, existindo outros meios para buscar o adimplemento do
débito" ("In": http://www.stj.gov.br/webstj).

A mesma turma, acompanhando unanimemente voto do Ministro
Garcia Vieira, em "Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento -
CASAN vs. Ademar Manoel Pereira", apontou que "o fornecimento de
água, por se tratar de serviço público fundamental, essencial e vital ao
ser humano, não pode ser suspenso pelo atraso no pagamento das
respectivas tarifas, já que o Poder Público dispõe dos meios cabíveis
para a cobrança dos débitos dos usuários". Segundo a decisão, "a
Companhia Catarinense de Agua cometeu um ato reprovável,
desumano e ilegal. E ela obrigada a fornecer água à população de
maneira adequada, eficiente, segura e contínua e, em caso de atraso
por parte do usuário, não poderia cortar o seu fornecimento, expondo
o consumidor ao ridículo e ao constrangimento", casos previstos no
Código de Defesa do Consumidor. Consoante Garcia Vieira, para
receber seus créditos, a CASAN deve usar os meios legais próprios,
"não podendo fazer justiça privada porque não estamos mais vivendo
nessa época, e sim no império da lei, e os litígios são compostos pelo
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Poder Judiciário, e não pelo particular. A água é bem essencial e
indispensável à saúde e higiene da população. Seu fornecimento é
serviço público indispensável, subordinado ao princípio da
continuidade, sendo impossível a sua interrupção õ muito menos por
atraso no seu pagamento" ("In": http://www.stj.gov.br/webstj).

O tema, a propósito, está, hoje, no centro de polêmica no Superior
Tribunal de Justiça, porque sua segunda turma tem firmado posição
divergente da primeira sobre esta questão. Entendemos, data venha,"
que a interpretação consoante o direito público, já mencionada neste
parecer, deve prevalecer neste caso. Nosso direito repele a hipótese
de o poder público, diretamente ou por intermédio de suas
concessionárias, na condição de prestador de serviço público de
abastecimento domiciliar de água e disposição de esgotamento
sanitário, se valer da interrupção do fornecimento como meio para
coagir o usuário-cidadão ao pagamento de débitos em atraso. Tal
procedimento é atentatório aos direitos fundamentais e prejudicial à
saúde pública, configurando, nos casos em que ocorre, intolerável
submissão do interesse público a razões de natureza contratual.

Acentue-se que, mesmo já sendo o corte do abastecimento de água
vedado em nossa ordem jurídico-constitucional, ensejando, nos casos
em que ocorra, a defesa do usuário na via jurisdicional, nada impede
que o Poder Legislativo trace parâmetros mais claros para a matéria,
como no projeto de lei em tela. Esse é, aliás, o proceder do direito,
mormente em sua tendência contemporânea à positivação, uma vez
que parte do enunciado de grandes princípios e os desdobra em
regras específicas, cada vez mais aptas a traduzir os valores da
sociedade.

Sobre a incidência de regra proibitiva do corte no fornecimento de
água em contratos de concessão porventura vigentes, cabe ressaltar
que tais contratos já deveriam levar em conta a impossibilidade da
hipótese de utilização do meio coativo extremo: a suspensão do
fornecimento de água. E ainda que houvesse previsão de suspensão
de fornecimento em casos de inadimplência, realizar-se-ia apenas, se
necessário, alteração tendente a assegurar o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato vigente, sem prejuízo da garantia de prestação
de serviço ao cidadão.

Conclusão

rÃ
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Em face do exposto concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.595/2004
na forma do Substitutivo n° 1, que a seguir apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a continuidade na prestação dos serviços públicos de

abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os serviços públicos de abastecimento de água e de

esgotamento sanitário serão prestados de forma contínua, vedada sua
interrupção, salvo se no interesse da coletividade.

§ 10 - A interrupção do serviço por interesse da coletividade deverá
ser motivada e, nos casos em que não tiver caráter geral, será
precedida de procedimento administrativo em que se assegurem o
contraditório e a ampla defesa, observado o disposto no § 20 deste
artigo.

§ 20 - O abastecimento domiciliar de água não poderá ser suspenso
nem interrompido em nenhuma hipótese, inclusive a de
inadimplemento do usuário.
§ 30 - No caso de inadimplemento recorrente, poderá ser

estabelecida pelo fornecedor domiciliar de água quota mínima de
fornecimento diário, observados os parâmetros definidos pelo
Conselho Estadual de Saúde.

Art. 20 - O art. 45 da Lei n° 13.317, de 24 de setembro de 1999,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 60:

"Art. 45 - ..................................................
§ 60 - É vedado suspender o serviço público de abastecimento

domiciliar de água ao usuário inadimplente ou impontual.".
Art. 30 - O art. 30 da Lei n° 11.720, de 28 de dezembro de 1994,

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso V:
"Art. 30 - ....................................................
V - vedação da suspensão dos serviços públicos de abastecimento

domiciliar de água e esgotamento sanitário ao usuário inadimplente.".
Art. 40 - São vedadãs, por motivo de inadimplemento de

contraprestação por serviços públicos de abastecimento domiciliar de
água e de esgotamento sanitário:

- a inscrição do usuário em serviços de proteção ao crédito e
congêneres ou em bancos de dados e cadastros relativos a
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consumidores inadimplentes;

II - a cobrança de contraprestação por aviso de débito e por
prestação de informação relativos a esses serviços.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto

Abramo - Maria Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.597/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.59712004, do Deputado Fábio Avelar, visa
autorizar o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao Município de
Felisburgo.

Publicada em 6/5/2004, vem a matéria a esta Comissão, que a
examinará quanto aos seus aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme determina o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Em 27/5/2004, a proposição foi baixada em diligência ao Secretário
de Planejamento e Gestão, que se manifestou sobre o assunto por
meio da Nota Técnica n°48/2004.

Fundamentação
Trata a matéria de autorização legislativa para que o Poder

Executivo possa transferir o domínio de bem imóvel público ao
patrimônio do Município de Felisburgo, exigência consubstanciada no
art. 18 da Constituição mineira, no art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de
1993 e no § 20 do art. 105 da Lei Federal n°4.320, de 1964.

Consoante esses dispositivos, a transferência de titularidade deve
atender ao interesse público devidamente justificado, o bem não pode
estar afetado ao serviço público e a autorização deve ser específica
para cada caso, indicando o objeto da alienação e os limites a serem
observados na transferência a ser realizada.

De pronto, devemos ponderar que, inservível para o Estado, para o
donatário, o bem é de grande valia. Aliás, já se encontra instalado
provisoriamente no local o mercado municipal, cuja permanência
depende de futuras ampliações e reformas. Mas, para realizá-las, o
município necessita ter o domínio do imóvel.

Com respeito à afetação, o bem está vinculado ao próprio serviço do
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ente municipal, o que recomenda a sua transferência.
Integra os autos do processo cópia da Nota Técnica n° 48/2004, na

qual se fizeram constar, além de dados importantes atinentes ao
próprio público, a manifestação favorável do Secretário de
Planejamento e Gestão, tendo em vista o fato de a Secretaria de
Educação, à qual o imóvel está vinculado, ter concordado com a sua
transferência ao município. Sugere-se, entretanto, alteração nos
dados cadastrais, por haver equívoco no número das folhas do
registro do imóvel, o que motiva a apresentação de emenda ao
projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.59712004,
com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Substitua-se, no art. 1 0 , a expressão "número 4.251, Livro 3-O,

folhas 190V/19V'  por "n° 4.251, a f Is. 189v/191  do Livro 3-O".
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Ermano

Batista - Gustavo Valadares - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.713/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Chico Simões, o Projeto de Lei n°
1.713/2004 visa a alterar a Lei n° 12.645, de 10/10/97, que dispõe
sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do
sistema de abastecimento de água e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 5/6/2004, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Administração Pública
e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
188, c/c o ai. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n° 12.645, de 1997, estabelece a obrigação de a empresa

concessionária de serviço de abastecimento de água instalar, a
pedido do consumidor, o equipamento que promove a eliminação do
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ar. Sabe-se que a COPASA, principal concessionária do serviço
em questão no Estado, não vem cumprindo a determinação legal,
baseando-se em argumentos de ordem técnica, cuja análise
transcende o enfoque próprio desta Comissão.

O projeto em tela visa a possibilitar ao consumidor, na omissão da
concessionária, promover a instalação do mencionado equipamento.

Verifica-se, inicialmente, que não há vício de iniciativa, uma vez que
a matéria não se enquadra entre aquelas relacionadas no art. 66, III,
da Constituição do Estado. Assim, podem os parlamentares
apresentar projeto de lei sobre a matéria.

Reiteradas vezes esta Comissão reconheceu que o Estado de Minas
Gerais não tem competência para legislar sobre saneamento básico,
por entender que se trata de matéria de interesse local, conforme
posição doutrinária e jurisprudencial predominante.

Contudo, o projeto em exame visa apenas a disciplinar a forma de
execução de uma lei estadual em vigor, possibilitando ao consumidor
a instalação de equipamento que retire o ar da tubulação. Por essa
razão, entendemos que não se invade a competência do município. A
prevalecer o argumento de que se trata de competência municipal,
estaríamos efetuando um juízo de constitucional idade da lei em vigor,
o que não é de nossa alçada, pois o Legislativo apenas efetua o
controle prévio de constitucionalidade, ou seja, aquele realizado antes
da aprovação do projeto.

O projeto necessita de alterações em sua redação com vistas a um
aprimoramento quanto à técnica legislativa, as quais poderão ser
efetuadas pela Comissão de Redação.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

juridicidade do Projeto de Lei n° 1.713/2004.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto

Abramo - Maria Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.757/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Gil Pereira, dá nova redação ao
inciso 111 do art. 13 da Lei n° 14.941, de 19/12/2003, que dispõe sobre
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o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD.

Publicado em 24/6/2004, foi o projeto distribuído a esta Comissão,
nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno, para receber parecer quanto aos aspectos da sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em exame pretende alterar para 60 dias o prazo

previsto na Lei n° 14.941 para recolhimento do ITCD sobre o valor dos
bens que excederem a meação, quando da dissolução da sociedade
conjugal.

Ao justificar a apresentação do projeto, seu autor discorre acerca da
perspectiva da modificação tanto nos valores dos bens arrolados no
processo de separação judicial quanto na própria partilha, o que
sempre leva à perda do prazo de 15 dias, legalmente previsto, para
recolhimento do tributo.

Essa situação acaba por gerar prejuízos ao contribuinte, que se vê
penalizado com a multa prevista no art. 22 da norma que se pretende
alterar, em razão do atraso no recolhimento do imposto.

Cabe a esta Comissão apreciar a matéria apenas quanto aos seus
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, devendo a Comissão de
mérito a que a proposta foi distribuída avaliar as questões relativas à
conveniência e à oportunidade de se adotar a alteração pretendida.

Nesse passo, torna-se oportuno lembrar que se encontra no rol de
prerrogativas desta Casa Legislativa dispor sobre todas as matérias
que dizem respeito ao sistema tributário estadual, arrecadação e
distribuição de rendas, , conforme se evidencia do disposto no art. 61,
III, da Constituição do Estado.

A norma constitucional mencionada encontra-se em consonância
com o principio da legalidade, previsto no art. 150, 1, da Constituição
da República, devendo a Assembléia Legislativa manifestar-se
formalmente sobre a proposta em análise.

Deve ser salientada, ainda, a inexistência de óbice à instauração do
processo legislativo por iniciativa parlamentar, uma vez que as
matérias de natureza tributária não se encontram inseridas entre
aquelas arroladas no art. 66 da Carta mineira.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.757/2004.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara - Gilberto Abramo - Leonídio Bouças.	 -
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.775/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o

projeto de resolução em epígrafe tem por escopo aprovar
previamente, nos termos do disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica.

A proposição foi publicada em 1°17/2004 e a seguir distribuída a esta
Comissão a fim de receber parecer, nos termos do disposto no art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução objetiva aprovar a legitimação de três

porções de terra devoluta rural situadas nos Municípios de Indaiabira,
Rio Pardo de Minas e Vargem Grande do Rio Pardo, cada uma
contando com área superior a lOOha.

Nos termos do art. 62, XXXIV, da Constituição mineira, compete à
Assembléia Legislativa aprovar previamente a alienação ou a
concessão de terra pública, ressalvados os seguintes casos:
legitimação de terras devolutas situadas no perímetro urbano ou na
zona de expansão urbana, !imitadas, respectivamente, a 590 e
2.000m2 ; alienação ou concessão de terra pública previstas no plano
de reforma agrária estadual aprovado em lei; concessão gratuita de
domínio de área devoluta rural não superior a SOha; acordo firmado
em ação judicial discriminatória para legitimação de terra devoluta
rural com área inferior a 250ha; e alienação ou concessão de terra
devoluta rural com área de até lOOha, desde que precedidas de ação
judicial discriminatória e atendidos outros requisitos.

Cumpre observar que as legitimações de que se ocupa o projeto de
resolução não se enquadram em nenhuma das citadas situações;
além disso, os processos encontram-se instruídos em estreita
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conformidade com o que dispõe a legislação regente da matéria.

Tendo em vista que a proposição não apresenta nenhum vício, deve
ela prosseguir sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Resolução n°
1.775/2004.

Sala das Comissões, lede agosto de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto

Abramo - Ermano Batista - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.084/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria, o projeto de lei sob exame
estabelece normas para o cumprimento do disposto no inciso VIII da
Lei Federal n° 9.394, de 20/12/96, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, e dá outras providências.

Aprovado no 1° turno, com a Emenda n°1, retoma agora o projeto a
esta Comissão, para reexame, no 2 0 turno, nos termos do art. 189, c/c
o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno. Compete-nos, ainda,
elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto de lei sob exame estabelece que o poder público estadual

zelará pela permanência na escola dos alunos matriculados no ensino
fundamental, mediante o desenvolvimento de ações integradas entre
os estabelecimentos de ensino, órgãos estaduais de educação, o
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e o
Ministério Público.

Para combater a evasão escolar, toma-se necessário tomar
providências em duas vertentes: uma, de ação imediata, que busque
resgatar o aluno "evadido", e outra, de reestruturação interna, que
garanta a permanência daqueles que estão freqüentando a escola.

A evasão escolar é um problema complexo que se relaciona com
outros importantes temas da pedagogia (como formas de avaliação,
projeto pedagógico escolar, índice de insucesso, etc.) e com fatores
extra-escolares (como a inacessibilidade, a violência, problemas
familiares e mesmo dificuldades de estudantes envolvidos com atos
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infracionais). Portanto, tendo em vista que os motivos da evasão
são tanto intrínsecos quanto extrínsecos à escola, a parceria entre os
diversos entes - como previsto na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional e conforme • pretendido por esta proposição -
torna-se imprescindível.

Programas de combate à evasão escolar considerados bem
sucedidos no País, como o Projeto "Pra Escola Já", do Pará, ou o
"Projeto Apóia", realizado em Santa Catarina, estão sedimentados na
ação conjunta de diversos entes do poder público.

Importa ressaltar que foi aprovada, em 1° turno, emenda ao projeto,
determinando prazo de regulamentação da lei, por meio de resolução
conjunta da Secretaria de Estado de Educação, Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente e Ministério Público. Apesar
da louvável intenção do dispositivo, que ensejaria uma rápida
aplicação da norma legal, há impedimentos de ordem jurídica e
mesmo de ordem operacional para a medida. A Assembléia
Legislativa, ao atribuir obrigação a órgão de outro Poder,
comprometeria a proposição, em decorrência da questão de iniciativa.
Quanto ao aspecto operacional, cumpre destacar que o Poder
Executivo federal sinaliza com algumas iniciativas de combate à
evasão escolar que, caso implantadas, alterarão toda a sistemática
para a aplicação do que se pretende com esta lei. Com efeito, estuda-
se para 2005 a implantação de um projeto para controlar a freqüência
dos estudantes nas escolas por meio de registro digital, o que
permitirá aos gestores públicos condições de intervenção imediata.

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

1.084/2003, no 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno com a
Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Suprima-se o art. 50, renumerando-se os demais.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Adalclever Lopes, Presidente e relator - Ana Maria Resende -

Sidinho do Ferrotaco - Weliton Prado.
Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.08412003

Estabelece normas para o cumprimento do disposto no inciso VIII do
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art. 12 da Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O poder público estadual zelará pela permanência na escola

dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, mediante o
desenvolvimento de ações integradas entre estabelecimentos de
ensino, órgãos estaduais de educação, Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente e Ministério Público Estadual,
que adotarão, no âmbito de sua competência, as medidas necessárias
à consecução dos objetivos estabelecidos nesta lei.

Art. 20 - Os estabelecimentos de ensino, após apurar a infreqüência
do aluno por cinco dias letivos consecutivos ou dez dias alternados no
mês, deverão estabelecer contato com a família do aluno faltoso, com
vistas a promover a imediata e regular freqüência à escola.

Parágrafo único - O descumprimento deste artigo acarretará à
direção da unidade escolar responsabilidade administrativa.

Art. 30 - Não sanada a questão da ausência escolar e tendo o
número de faltas ultrapassado 50% (cinqüenta por cento) do
percentual permitido pela Lei n° 9.394, de 1996, os dirigentes dos
estabelecimentos de ensino deverão, com fulcro no art.12, VIII, dessa
lei, notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao Juiz Competente da
Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a
relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima do
citado percentual.

Art. 40 - Não havendo retorno do aluno à escola num prazo máximo
de quinze dias depois de esgotados os recursos previstos nos artigos
anteriores, ficará a cargo do Ministério Público notificar os pais ou
responsáveis, promovendo, se necessário, a responsabilidade
administrativa e penal destes, conforme a legislação pertinente.

Art. 50 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias, por
meio de resolução conjunta da Secretaria de Estado da Educação, do
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e do
Ministério Público.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°419/2003
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 419/2003, de autoria do Deputado Olinto
Godinho, que autoriza o Poder Executivo a reverter ao Município de
Ferros o imóvel que menciona, foi aprovado no 20 turno, na forma do
vencido no 1 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 § 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°419/2003
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Ferros o

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

Município de Ferros o imóvel de propriedade do Estado, com área de
357m2 (trezentos e cinqüenta e sete metros quadrados), situado na
esquina da Rua Mestre Jeremias com a Rua Milton Campos, Bairro
São Cristóvão, naquele Município, registrado sob o n° 15.475, a fls.
216 do livro 3-S, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Ferros.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se à instalação da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, lede agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator- Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 431/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 431/2003, de autoria do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Poço Fundo o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 431/2003

Autoriza oPoder Executivo a doar ao Município de Poço Fundo 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

Poço Fundo imóvel, e respectivas benfeitorias, com área de 12.480m2
(doze mil quatrocentos e oitenta metros quadrados), situado na
localidade do Barreiro, naquele Município, registrado sob o n° 4.988, a
fls. 32 do livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Gimirim.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento de escola municipal.

Art. 2° - 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 parágrafo único do art. 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 842/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 842/2003, de autoria do Governador do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópoliso
imóvel que especifica, foi aprovado no 20 tumo, com a Emenda n° 1
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° 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° 842/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis 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

Divinópolis o imóvel constituído de terreno com área de 4.185,58m2
(quatro mil cento e oitenta e cinco vírgula cinqüenta e oito metros
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quadrados), situado na Rua Rafael Santos, sin o , naquele
Município, registrado sob o n° 36.380, no livro 2, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Divinópolis.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se à
construção de praça pública.

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 de
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, lede agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Biel Rocha.
PARECER SOBRE OS SUBSTITUTIVOS N OS 2 A 4 AO PROJETO

DE LEI N°43/2003
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epígrafe

dispõe sobre o ensino religioso confessional nas escolas da rede
pública estadual.

Preliminarmente, a proposição foi distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou. Distribuído à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia, foi declarada perda de prazo. A Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, por sua vez, opinou pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça. Durante a discussão em Plenário, a proposição
recebeu os Substitutivos n

o
s 2, 3 e 4, sobre os quais cabe a esta

Comissão emitir parecer, nos termos do § 2 0 do art. 188, c/c o art. 102,
inciso VI, do Regimento Interno.

Fundamentação
Sob o prisma histórico, verificamos que, durante todo o período

imperial, Estado e Igreja estiveram unidos. O ensino religioso tinha
caráter obrigatório e era ministrado por meio das aulas de catecismo.
Proclamada a República, o Estado passou a ser laico. O marco da
separação entre a Igreja e Estado foi o Decreto n° 110-A, de 1890,
negociado pelo então ministro Rui Barbosa, que inaugurou a liberdade
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religiosa no Brasil, rompendo obrigações e direitos que Estado e
Igreja mantinham entre si. No ano seguinte, a Constituição de 1891
estabelecia ( 60 do art. 72): "Será leigo o ensino ministrado nos
estabelecimentos públicos.".

A partir da Constituição de 1934, passando pela Constituição de
1946 e pela primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei n° 4.024, de 1961), assegurou-se o ensino religioso como
disciplina integrante do horário das escolas oficiais, de matrícula
facultativa e ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno.

As Constituições de 1967 e 1969, editadas sob a égide do regime
autoritário, e a Lei de Diretrizes e Bases (Lei n° 5.692, de 11/8/71)
determinaram genericamente a obrigatoriedade do oferecimento do
ensino religioso no 1° e no 2° graus - conforme nomenclatura da
época - garantida a matrícula facultativa.

A vigente Constituição Federal de 1988, no § 1 0 do art. 210,
estabelece a obrigatoriedade do ensino religioso no Ensino
Fundamental, para a formação básica da criança e do adolescente,
cabendo à escola garantir matrícula facultativa. A Carta mineira
reafirma essas determinações, conforme estabelece seu art. 200,
parágrafo único.

As diretrizes nacionais específicas sobre o ensino religioso estão
estabelecidas no art. 33 da atual Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDB (Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro
de 1996).

A redação original do art. 33 da LOB previa ensino religioso
confessional ou interconfessional, sem ônus para os cofres públicos. A
nova redação do artigo, dada pela Lei Federal n° 9.475, de 22/7197,
determina que o ensino religioso - reconhecido como parte integrante
da formação básica do cidadão - seja ministrado como disciplina dos
horários normais das escolas públicas do Ensino Fundamental, de
matricula facultativa, assegurado o respeito à diversidade cultural
religiosa do Brasil e vedadas quaisquer formas de proselitismo.
Determina ainda que os "sistemas de ensino regulamentarão os
procedimentos para definição dos conteúdos do ensino religioso -
ouvida entidade civil constituída pelas diferentes denominações
religiosas - e estabelecerão as normas para habilitação e admissão
dos professores.
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Não há dúvida, portanto, de que é obrigação legal ministrar

educação religiosa no Ensino Fundamental público e que a
responsabilidade quanto aos conteúdos e critérios de habilitação e
admissão dos professores está delegada aos sistemas de ensino.
Estes, todavia, encontram uma flagrante dificuldade na execução
desse mister.

O que dificulta o posicionamento dos sistemas de ensino é o fato de
que a dimensão legal positiva sobre o ensino religioso, no âmbito
federal, não é suficiente para determinar o sentido exato que se
espera de uma educação religiosa. A legislação vigente induz a uma
interpretação ambígua a respeito do ensino religioso, pois, ao mesmo
tempo em que determina a matricula facultativa - totalmente
justificável no caso de ensino religioso confessional -, considera que a
disciplina deva ter uma abordagem epistemológica: o ser humano em
busca de um sentido para a sua existência, a partir de uma visão
cultural das religiões. Reconheça-se: um conhecimento religioso
desse teor seria conteúdo de interesse geral na formação de todos os
estudantes, religiosos ou não.

Outro contraponto a ser considerado é que, embora a Constituição
Federal, em seu art. 50 , estabeleça que "ninguém será compelido a
associar-se ou a permanecer associado", a redação atual do art. 33 da
LDB determina que "os sistemas de ensino, ao estabelecerem os
conteúdos do ensino religioso, deverão ouvir entidade civil constituída
pelas diversas denominações religiosas", o que resulta, na prática, em
obrigatoriedade de associação.

Em decorrência desses aspectos discrepantes, em todo o País a
questão do ensino religioso suscita controvérsias. O Estado do Rio de
Jneiro editou a Lei n° 3.459, de 2000, que determina um ensino
religioso confessional, cujos conteúdos serão decididos pelas diversas
autoridades religiosas. Na Bahia, a Lei n° 7.945, de 2001, apresenta
teor semelhante ensino religioso confessional e pluralista. Em São
Paulo, a Lei n° 10.783, de 2001, prevê ensino religioso confessional -
ministrado fora da grade de disciplinas e de maneira voluntária - e
ensino religioso não-confessional, com carga horária reservada na
grade curricular da 5' à 8' séries.

O Projeto de Lei n° 43/2003, em sua forma original, estabelece o
ensino religioso como confessional, fato que, conforme tão bem
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esclarece o parecer da Comissão de Justiça, colide com as normas
vigentes da LDB. Os substitutivos apresentados norteiam o projeto
para o ensino religioso epistemológico, embora seja forçoso ressaltar
que os Substitutivos n os 1 e 2 utilizam a expressão inter-religiosidade,
que pode gerar dúvidas futuras de interpretação, no sentido de um
ensino religioso ecumênico, cuja ordenação se daria a partir de
diversos princípios doutrinários e litúrgicos afins.

Outro item a ser definido na norma legal diz respeito à inserção ou
não das aulas de ensino religioso nas 800 horas mínimas previstas
para o ano letivo. Os Substitutivos n

o
s 1 e 2 propõem que as aulas de

ensino religioso sejam oferecidas em horário suplementar ao mínimo
exigido. O argumento apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça para tanto é que a Secretaria de Estado da Educação 'á teria
normatização nesse sentido e que a lei confereria estatura legal a
matéria já disciplinada em nível regulamentar.". Não concordamos
com a argumentação apresentada. Em favor da posição de incluir o
ensino religioso na carga horária reservada à grade curricular, citamos
o Parecer n° 16 da Câmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação, aprovado em 2/7/98, que assim preleciona:
"Quando o legislador diz: 'constitui disciplina dos horários normais das
escolas públicas' não se pode negociar a prescrição legal por
interpretações, até mesmo vantajosas, porém ao arbítrio dos sistemas
de ensino ou dos estabelecimentos de ensino, da rede pública,
individualmente tomados. E nos 'horários normais' que o ensino
religioso deve ser ministrado. E preciso atender a esta particularidade,
visto que, não é lícito criar à parte, mais ou menos, horários especiais
para o ensino religioso, no mínimo de horas anuais, e duzentos dias
de efetivo trabalho escolar." A resolução da Secretaria de Estado que
regulamenta a matéria (Resolução n° 465, de 18/12/2003), embora
não seja explícita quanto à questão de o ensino religioso integrar as
800 horas, indiretamente induz a essa interpretação, uma vez que o
parágrafo único do art. 20 assim estabelece: "Aos alunos que não
optarem pelas aulas de educação religiosa será garantida a oferta de
atividades alternativas, no próprio turno e horário, incluídas no Projeto
Pedagógico da escola." . Caso o ensino religioso não integrasse as
800 horas, desnecessário seria estabelecer atividades alternativas,
pois os não optantes estariam ausentes da escola.
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Os Substitutivos n os 3 e 4 apresentam muitos pontos em comum,

com os quais concordamos em parte, especialmente no que concerne
à questão dos professores e sua qualificação. No entanto, algumas
modificações tornam-se necessárias. E o caso da manutenção do
direito dos professores com licenciatura curta. A Constituição Federal
é explícita em afirmar que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o
ato jurídico perfeito e a coisa julgada.". Assim se pronuncia o
Conselho Nacional de Educação (Pareceres da Câmara de Educação
Básica nos 4/2003 e 37/2003): "Os professores que se diplomaram sob
a vigência da Lei n° 4.024, de 1961, com as modificações introduzidas
pelas Leis n

o
s 5.540, de 1968 e 5.692, de 1971, (que instituiu a

licenciatura de curta duração), têm direito a ministrar aulas de acordo
com o que estabelece seu registro profissional. ( ... ) Retroagir a lei e
vulnerar os direitos dos profissionais da educação, deles exigindo que
tivessem satisfeito no passado as normas editadas no futuro, teria
efeitos perversos para a educação, trazendo insegurança
generalizada para alunos e famílias, dado que sua própria formação
pode ser questionada, diante de seus professores não terem
supostamente habilitação profissional.(...) Os diplomas de licenciatura
curta devem ser considerados válidos, contanto que o ingresso não
tenha ocorrido depois de 25 de março de 1999."

Pelos mesmos argumentos acima apresentados, nota-se como é
imprescindível que a norma legal em exame trate dessa questão, pois
os professores de ensino religioso não podem ficar à mercê de
critérios que variam de ano a ano. Uma situação realmente insólita
ocorreu no Estado, quando diversos professores que, durante muito
tempo, atuaram satisfatoriamente como professores de ensino
religioso, a partir de um certo momento, foram preteridos por
profissionais com outra formação acadêmica, em virtude apenas da
mudança de critérios de preferência estabelecidos por resolução.
Outro dado importante é que, ao ser estabelecida em lei a habilitação
que o sistema de ensino mineiro deseja para os professores de ensino
religioso, torna-se possívél a realização de concurso público para a
disciplina, passando aqueles docentes a receber o mesmo tratamento
dado aos demais.

Diante desses arrazoados e ainda para que sejam acatadas as
profícuas contribuições apresentadas na audiência pública realizada
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pela Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia sobre a
matéria, apresentamos, ao final, o Substitutivo n°5.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pela rejeição dos Substitutivos n

o
s 2, 3 e 4

e pela aprovação do Substitutivo n° 5, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N°5 AO PROJETO DE LEI N° 43/2003

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, disciplina da área de conhecimento

educação religiosa e parte integrante da formação básica do cidadão,
inclusive na educação de jovens e adultos, é componente curricular de
todas as séries ou todos os anos dos ciclos do Ensino Fundamental.

Parágrafo único - O ensino religioso, de matrícula facultativa,
respeitará a diversidade cultural e religiosa, sendo vedadas quaisquer
formas de proselitismo e de abordagens de caráter confessional.

Art. 20 - O ensino religioso será ministrado de forma a incluir
aspectos da religiosidade em geral, da religiosidade brasileira e
regional, da fenomenologia da religião, da antropologia cultural e
filosófica e da formação ética.

Parágrafo único - Cabe ao órgão competente do Sistema Estadual
de Ensino estabelecer as diretrizes curriculares para o ensino
religioso, ouvida a entidade civil constituída pelas diferentes
denominações religiosas, cultos, filosofias de vida e entidades legais
que representem educadores, pais e alunos.

Art. 3° - Compete ao colegiado de cada escola deliberar sobre a
inclusão do ensino religioso no Ensino Médio.

Art. 40 - O ensino religioso terá sua carga horária computada nas
800 horas mínimas previstas para o ano letivo e será ministrado no
horário normal das escolas da rede pública.

Parágrafo único - Ao aluno que não optar pelo ensino religioso serão
Qferecidos, no mesmo turno e horário, conteúdos e atividades de
formação pira a cidadania, incluídos na programação curricular da
escola.

Art. 50 - O exercício da docência do ensino religioso na rede pública
estadual de ensino fica reservado a profissional que atenda a um dos
seguintes requisitos:

- conclusão de curso superior de licenciatura plena ou de
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licenciatura curta, em qualquer área de conhecimento, acrescido
de curso de metodologia e filosofia do ensino religioso oferecido até a
data de publicação desta lei por entidade credenciada e reconhecida
pela Secretaria de Estado da Educação;

II - conclusão de curso superior de licenciatura plena ou de
licenciatura curta, em qualquer área de conhecimento, acrescido de
curso de pós-graduação lato sensu em ensino religioso ou ciências da
religião, com carga horária mínima de trezentas e sessenta horas;

III - conclusão de curso superior de licenciatura plena ou de
licenciatura curta, em qualquer área do conhecimento, que contenha,
na organização curricular, conteúdo relativo a ciências da religião,
metodologia e filosofia do ensino religioso ou educação religiosa, com
carga horária mínima de quinhentas horas, autorizado e reconhecido
pelo órgão competente.

§ 1°- Fica assegurado aos professores de ensino religioso o mesmo
tratamento dispensado aos demais professores da rede pública
estadual de ensino.

§ 2° - E garantido aos profissionais capacitados com habilitação de
que tratam os incisos 1, II e III do "caput" deste artigo o direito de
participar de concurso público na área da docência de ensino religioso
na rede pública estadual de ensino.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Adalclever Lopes, Presidente e relator - Ana Maria Resende -

Laudelino Augusto.
• PARECER SOBRE A EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1 DO

• PROJETO DE LEI N° 1.15212003, APRESENTADA NO 1° TURNO
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio

Relatório
de autoria do Deputado Biel Rocha, o projeto em epígrafe tem como

objetivo criar o Calendário Turístico de Minas Gerais, o Questionário
de Qualificação de Eventos, o Certificado de Registro de Eventos e dá
outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 10/10/2003, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo,
Indústria e Comércio e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A
Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

ri
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constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo
n0 1, que apresentou. Em seguida, a matéria foi apreciada por esta
Comissão, que opinou pela aprovação do projeto, na forma do
Substitutivo n°1.

Finalmente, a matéria foi submetida à Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que também opinou pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 1.

Levada a proposiçãoa Plenário, foi apresentada pelo Deputado Biel
Rocha a Emenda n° 1, que vem a esta Comissão para receber
parecer, nos termos do art. 188, § 20, c/c o art. 102, XI, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A emenda em pauta tem como escopo disponibilizar pela Internet os

formulários de que trata o projeto, tendo em vista que tal medida seria
de fundamental importância para a agilização, democratização e
divulgação das informações sobre a forma de inscrição, pelos
municípios interessados, dos seus eventos no Calendário Turístico
Oficial do Estado.

Tal medida busca obedecer aos princípios da economicidade e,
principalmente, da transparência, quando cria condições para que seja
franqueado ao público acesso a informações relativas às políticas
públicas do Estado, divulgando-as segundo padrões de confiabilidade,
abrangência e comparabilidade. O mecanismo de divulgação de
informações ao público apóia-se em fórmulas tradicionais, como
publicação no órgão oficial do Estado, tanto quanto em meios mais
modernos, principalmente a mídia eletrônica.

Portanto, a emenda, pretende estabelecer procedimentos que
simplifiquem e dêem transparência à execução de políticas públicas
estaduais, facilitando a participação dos municípios.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda •n° 1,

apresentada em Plenário, ao Substitutivo n° 1 do Projeto de Lei n°
1.152/2003.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia, relatora - Biel Rocha.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
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COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 18/8/2004, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Wanderley Avila (2), notificando o falecimento da Sra.
Maria Railda Rodrigues Magalhães, ocorrido em 151812004, em
Várzea da Palma e do Sr. Teodomiro da Ascenção Coelho, ocorrido
em 17/8/2004, em Belo Horizonte. (- 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 comunidade do Município de Santo

Antônio do Amparo pelo transcurso do 65° aniversário de sua
emancipação (Requerimento n° 3.016/2004, da Deputada Maria
Olívia);

de congratulações com a comunidade do Município de Rio
Paranaíba pelo transcurso do aniversário de sua emancipação
(Requerimento n° 3.028/2004, do Deputado Antônio Andrade);

de congratulações com a comunidade do Município de Montes
Claros pelo transcurso do aniversário de sua emancipação
(Requerimento n° 3.054/2004, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade do Município de Brasília de
Minas pelo transcurso do aniversário de sua emancipação
(Requerimento n° 3.055/2004, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade do Município de Bocaiúva
pelo transcurso do aniversário de sua emancipação (Requerimento n°
3.056/2004, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com o Município de Corinto pelos 80 anos de sua
emancipação (Requerimento n° 3.060/2004, do Deputado Arlen
Santiago);

de congratulações com o Município de Luminárias pelos 56 anos de
sua emancipação (Requerimento n° 3.082/2004, do Deputado Doutor
Viana);

de pesar pelo falecimento do Vereador da Câmara Municipal de
Curvelo, Sr. Júlio César da Boa Morte, em 30/6/2004 (Requerimento
n° 3.08912004, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Fundação Conscienciarte, do Município de
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Paracatu, pelo recebimento do VIII Prêmio Bem Eficiente do ano de
2004 (Requerimento n° 3.097/2004, do Deputado Paulo Piau);

de congratulações com a comunidade do Município de Curvelo pela
comemoração dos 173 anos de sua emancipação (Requerimento n°
3.098/2004, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Organização das Cooperativas Brasileiras
- OCB - pela passagem do Dia Internacional do Cooperativismo
(Requerimento n° 3.104/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Fiação e Tecelagem de Curvelo pelo transcurso do 560
aniversário de fundação dessa entidade (Requerimento n° 3.11112004,
do Deputado Doutor Viana).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 21 DE AGOSTO DE 2004

ATAS

ATA DA 63a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 19/8/2004

Presidência dos Deputados Dilzon Meio e Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: l o Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício n° 2/2004, do Presidente
do Tribunal Regional Eleitoral - Ofícios - 2a Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 1.842 a 1.844/2004
- Requerimentos n

o
s 3.203 a 3.208/2004 - Requerimento do Deputado

Diizon Meio e outros - Comunicações: Comunicações das Comissões
de Turismo e de Educação - Registro de presenças - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Sargento Rodrigues e Doutor
Viana - 2a Parte (Ordem do Dia): V Fase: Abertura de Inscrições -
Designação de Comissões: Comissões Especiais para Emitirem
Pareceres sobre os Vetos Parciais às Proposições de Lei nos 16.192 e
16.194 - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial
à Proposição de Lei Complementar n° 88 - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Dilzon Meio e outros;
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n

o
s 419, 431 e 842/2003 e 1.347,

1.348 e 1.397/2004; aprovação - 2 Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Resolução n°
1.838/2004; aprovação; declaração de voto - Questão de ordem -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
MauriTorres - 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 - Antônio Júlio - Biel Rocha
- Célio Moreira - Chico Rafael - Daimo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares
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- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João
Leite - José Henrique - José Milton - Márcio Kangussu - Márcio
Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Olinto
Godinho - Padre João - Paulo Piau - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro
Vieira - Wanderley Ávila - Weliton Prado.

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

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 20-Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Doutor Viana, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
N° 2/2004, do Sr. Cláudio Costa, Presidente do TRE-MG,

comunicando que esse Tribunal firmou convênio de cooperação com a
PMMG, tendo em vista a realização das eleições de 2004. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituiçao Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno:)

Do Major-Brigadeiro-do-Ar Jorge Godinho Barreto Nery, Diretor-
Geral do Departamento de Aviação Civil - DAC - , prestando
informações; em atenção ao Requerimento n° 2.980/2004, da
Comissão Especial dos Aeroportos.

Do Sr. Téodoro Alves Lamounier, Secretário de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana, indicando . o Sr. Rômulo Perilli para
representá-lo em audiência pública da Comissão de Meio Ambiente
destinada a debater a preservação da área do manancial do
Cercadinho. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. José Silva Soares, Presidente da EMATER-MG,

rs
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comunicando que essa empresa realizará um "workshop" de
planejamento estratégico, nos dias 23/8/2004 a 25/8/2004, e
solicitando a colaboração desta Casa com vistas à elaboração do
documento "Carta do Futuro". (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

Do Sr. Mauro Ricardo Machado Costa, Presidente da COPASA-MG,
comunicando que essa Companhia participará do Seminário
Legislativo Saneamento Ambiental, promovido por esta Assembléia.

Do Sr. Otto Teixeira Filho, Chefe da Polícia Civil, encaminhando a
relação nominal dos Delegados de Polícia que se encontram no
Quadro Suplementar, em atenção ao Requerimento n°2.168/2004, da
Comissão de Segurança Pública. (- Anexe-se ao Requerimento n°
2.168/2004.)

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente de Negócios da
Caixa Econômica Federal, prestando informações relativas à liberação
de recursos financeiros destinados à COPASA-MG, referentes às
parcelas dos contratos que relaciona, assinados com a CEF, com
recursos do FGTS. (- A Comissão de Fiscalização Financeira para os
fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Fernando Antônio Fagundes Reis, Secretário Particular do
Governador, prestando informações relativas ao Requerimento n°
3.145/2004, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Jésus Trindade Barreto Júnior, Chefe de Gabinete da Polícia
Civil do Estado, encaminhando, em atenção ao Requerimento n°
2.168/2004 da Comissão de Constituição e Justiça, a relação nominal
dos Delegados de Policia, que se encontram nó Quadro Suplementar,
em complementação a ofício anteriormente enviado, uma vez que, por
lapso procedimental, a referida relação não acompanhou o ofício
mencionado. (- Anexe-se ao Requerimento n°2.168/2004.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.84212004



476

Estabelece a regulamentação do Serviço de Transporte Individual
de Passageiros por Táxi Especial na Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

Capítulo 1
Das Disposições Preliminares

Art. 1° - Fica estabelecido o caráter intermunicipal metropolitano do
transporte individual de passageiros por meio de táxi especial, o qual
abrange todos os municípios integrantes da Região Metropolitana de
Belo Horizonte - RMBH.

Art. 20 - O Serviço Público de Transporte Individual de Passageiros
por Táxi Especial da RMBH é administrado, delegado, supervisionado,
coordenado,'? controlado e fiscalizado na forma e nas condições
estabelecidáS nesta lei e nos termos das Leis n

o
s 9.527, de 29 de

dezembro de 1987, 11.403, de 21 de fevereiro de 1994, da Lei
Complementar n°26, de 14 de janeiro de 1993, das Leis Federais nos
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 8.666, de 21 de junho de 1993,
do art. 175 da Constituição da República e do art. 10, IX, da
Constituição do Estado.

Art. 30 - Compete ao Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - a administração, o planejamento,
a licitação, a delegação, a contratação, a organização, o controle, a
coordenação, a supervisão, a fiscalização, a apreciação de recursos e
o cancelamento de permissões no que se refere à prestação do
Serviço Público de Transporte Individual de Passageiros por Táxi
Especial na RMBH.

Capítulo II
Das Denominações

Art. 40 - Para efeitos desta lei considera-se:
- permissão: ato administrativo, precário, discricionário, revogável e

unilateral pelo qual o DER-MG, por intermédio de licitação, delega a
terceiros a execução do Serviço Público de Transporte Individual de
Passageiros? por Táxi Especial na RMBH, nas condições estabelecidas
nesta lei;

II - permissionário: pessoa física detentora da permissão;
III - empresa permissionária: pessoa jurídica detentora da

permissão;
IV - condutor permissionário: permissionário de atividade

rÁ
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profissional, inscrito no Cadastro de Condutores de Táxi do DER-
MG;

V - condutor auxiliar: motorista designado pelo permissionário ou
pela empresa permissionária e regularmente inscrito no DER-MG para
conduzir o táxi;

VI - permuta: troca de veículo entre integrantes do Serviço Público
de Transporte Individual de Passageiros por Táxi Especial na RMBH,
desde que cumpridas as formalidades pertinentes e devidamente
autorizada pelo DER-MG;

VII - licença para afastamento do veículo: licença para afastamento
do veículo do sistema por tempo determinado, mantendo-se a
permissão em nome do permissionário;

VIII - inclusão: entrada do veículo no sistema em decorrência do
aumento do número de veículos da frota, a critério do poder
permitente, em observância ao disposto nesta lei;

IX - transferência de permissão: ato de transferir a outrem o direito
de execução do serviço, observadas as prescrições legais e
regulamentares;

X - supressão: saída do veículo do sistema em decorrência da
redução da frota, a critério do poder permitente, observadas as
prescrições desta lei;

XI - substituição: troca de veículos pelo permissionário ou pela
empresa permissionária;

XII - veículo: automóvel inscrito no cadastro de táxis do DER-MG;
XIII - bandeira 1 - bandeira 2: forma de cobrança de tarifa

diferenciada em horários pré-determinados pelo DER-MG, por meio
de portarias;

XIV - táxi convencional: modelo da espécie automóvel, contendo
apenas as características de fábrica, com quatro portas, com
capacidade nominal para até cinco passageiros, incluindo o motorista,
preferencialmente da linha "standard".

XV - táxi especial: veículo dotado de equipamentos e acessórios,
especificados pelo DER-MG, que lhe atribuem a condição de
categoria luxo;

XVI - autorização de tráfego: documento emitido pelo DER-MG que
autoriza o veículo a operar no sistema de táxi;

XVII - ponto de táxi: local regulamentado para o veículo aguardar

rs
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passageiros;
XVIII - certificado de condutor: documento emitido pelo DER-MG que

autoriza o condutor a dirigir o veículo;
XIX - cancelamento de permissão: devolução voluntária da

permissão;
XX - cassação de permissão: devolução compulsória da permissão;
XXI - Custo de Gerenciamento Operacional - CGO -: taxa cobrada

pelo DER-MG pelo gerenciamento do serviço.
XXII - UFIR: Unidade Fiscal de Referência;
XXIII - CT: Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal e

Metropolitano do DER-MG;
XXIV - CAD: Corregedoria Administrativa do DER-MG;
XXV - RMBH: Região Metropolitana de Belo Horizonte;
XXVI - DETRAN: Departamento Estadual de Trânsito;
XXVII - INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia;
XXVIII - IGPM: índice Geral de Preços do Mercado da Fundação

Getúlio Vargas.
Parágrafo único - Para efeitos desta lei, os termos DER-MG,

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais e Autarquia
se equivalem.

Capítulo III
Da Permissão para o Serviço de Táxi Especial

Seção 1
Das Disposições Gerais

Art. 50 - A permissão para a prestação do serviço público de táxi
especial compreende como área de atuação toda a RMBH e será
delegada a pessoa física ou jurídica, nos termos desta lei.

Art. 60 - O Serviço Público de Transporte Individual de Passageiros
por Táxi Especial da RMBH é gerenciado pelo DER-MG e operado por
terceiros sob termo de permissão, delegada única e exclusivamente
por esta Autarquia, nos termos dos arts. 20 e 30 da Constituição da
República.

§ 1°- Só será delegada urna única permissão a cada permissionário.
§ 2° - Para a empresa permissionária, será delegado um número

limitado de permissões, conforme estabelecido no art. 21.
§ 30 - Será admitido o cadastramento de somente um veículo por

permissão.
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§ 40 - o número total de permissões delegadas a empresas

permissionárias não poderá ultrapassar 15% (quinze por cento) do
total da frota de táxis especiais.

§ 50 - o titular, sócio ou acionista de empresa permissionária não
poderá deter permissão de pessoa física.

§ 60 - Caso o titular, sócio ou acionista da empresa permissionária
detenha permissão de pessoa física, dar-se-á de pleno direito a
rescisão da permissão, independentemente de notificação de qualquer
natureza e de decisão que a declare.

§ 70 - Recebida a delegação da permissão decorrente de processo
licitatório, o permissionário e a empresa permissionária terão o prazo
máximo de noventa dias, contados a partir a assinatura do Termo de
Permissão, para apresentar o veículo nas condições previstas nesta
lei.

Seção II
Da Licitação

Art. 70 - A delegação de permissão para o serviço de táxi especial
somente será autorizada mediante a realização de estudos que
comprovem sua viabilidade técnica, operacional e econômica,
respeitado o processo licitatório.

§ 1° - Somente será permitido ao DER-MG a outorga de novas
permissões mediante a comprovação, por meio do estudo previsto no
"caput" deste artigo, da existência de demanda de permissões
correspondentes, no mínimo, ao número de municípios integrantes da
RMBH.

§ 20 - Quando da outorga de nova permissão deverá ser respeitado
um número de permissões por municípios da RMBH, proporcional à
demanda de usuários, respeitando-se no mínimo uma nova permissão
aos municípios de menor demanda e no máximo 50% (cinqüenta por
cento) do total de novas permissões ao município de maior demanda,
não sendo reservadas permissões aos municípios em que for
comprovada a inexistência de demanda.

§ 30 - Constitui pressuposto para delegação da permissão para o
serviço de táxi especial o compromisso firmado entre o DER-MG e o
município destinatário da permissão de esse último manter, nos
termos do art. 66, pontos de atendimento e estacionamento nas
principais vias e logradouros do município, com um número mínimo de



480
três vagas.

§ 4° - O DER-MG realizará em um período de três a cinco anos o
estudo previsto no "caput" deste artigo para avaliar a necessidade de
alterar o qüantitativo de veículos que integram a frota de táxis
especiais e,'no caso de aumento do número de veículos, deverá ser
respeitado o processo licitatório e as disposições dos parágrafos
anteriores, mantendo a equivalência tarifária e o equilíbrio técnico e
econômico do serviço e dos permissionários.

§ 50 - Em se constatando a necessidade de redução da frota, com
vistas a evitar-se a supressão de veículos, o DER-MG, em conjunto
com a AMBEL e as entidades representativas de classe, elaborará
estudo voltado ao desenvolvimento de políticas para adequação das
permissões excedentes à demanda de usuários.

Art. 80 - A outorga de permissões para o serviço de táxi especial
será feita mediante licitação, efetuada sob a modalidade de
concorrência, cujo edital será previamente aprovado pelo DER-MG em
conjunto com a AMBEL, considerando-se seu objeto, área de
abrangência e prazo.

Parágrafo único - As permissões que forem objeto de extinção ou
cassação serão novamente outorgadas, respeitado o processo
licitatório e nos termos do art. 70.

Art. 90 - A permissão terá caráter de exclusividade e será delegada
aos candidatos que preencham os seguintes requisitos:

- ser ou ter sido permissionário de táxi convencional em qualquer
município da RMBH por, no mínimo, um ano;

II - ser ou ter sido condutor auxiliar de táxi convencional ou especial
da RMBH por, no mínimo, um ano;

III - ser aprovado em prova de conhecimentos gerais e específicos
de logradouros de municípios integrantes ou não da RMBH, a critério
do DER-MG .e da AMBEL;
j 1° - Serão considerados critérios de desempate, outorgando-se a

permissão ao candidato que possuir:
- maior tempo de habilitação;

II - maior tempo de atividade como permissionário de táxi
convencional;

III - maior tempo de atividade como condutor auxiliar de táxi
convencional ou especial;
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IV - o mais idoso.
§ 20 - Na hipótese do parágrafo anterior, em havendo desempate no

requisito anterior, serão excluídos os seguintes.
§ 3° - Aprovado o candidato à permissão, proceder-se-á ao seu

cadastramento, de acordo com o previsto no art. 29.
Seção III

Do Termo de Permissão
Art. 10 - A permissão para o serviço de táxi especial tem caráter

precário, discricionário e unilateral, sendo autorizada a sua operação
em toda a região metropolitana.

Art. 11 - Os termos do contrato de adesão da permissão conterão:
- objeto;

II - cláusula exigindo o total respeito do permissionário às normas
previstas nesta lei;

III - condições de transferência de permissão;
IV - prazo e possibilidade de renovação.
Art. 12 - A transferência, permuta ou cessão da permissão será

autorizada segundo os termos e condições a serem estabelecidos
pelo DER-MG, respeitados os direitos adquiridos dos cedentes ou
alienantes.

§ 1°-A permissão somente poderá ser transferida de permissionário
para permissionário ou de empresa permissionária para empresa
permissionária mediante anuência prévia formal do DER-MG.

§ 2° - Para proceder à transferência de permissão entre
permissionários e entre empresas permissionárias, os candidatos
deverão cumprir o disposto nos arts. 21 e 29.
. 3 - No caso de transferência, o cedente da permissão fica

impedido de retornar ao sistema no prazo de um ano.
§ 4° - A permissão objeto de transferência deverá permanecer com o

permissionário por período não inferior a doze meses.
Art. 13 - O permissionário poderá requerer licença para afastamento

do veículo pelo período de até seis meses, prorrogável por igual
período até o limite de doze meses, ficando extinta a permissão, se,
findo o prazo, não houver retorno de veículo ao sistema.

Art. 14 - O permissionário ou empresa permissionária que desejar
devolver sua permissão ao DER-MG deverá requerer o cancelamento.

§ 1° - 0 cancelamento só será efetuado pelo DER-MG após



482
providenciadà a baixa do cadastro e finalização do processo junto
aos órgãos competentes.

§ 20 - Na hipótese do "caput" deste artigo, só será admitida nova
outorga da permissão mediante processo licitatório e nos termos do
art 7°.

Capítulo IV
Do Permissionário, Empresa Permissionária e Condutor Auxiliar

Seção 1
Do Exercício da Atividade

Art. 15 - A operação do serviço de táxi especial será autorizada em
todos os municípios da RMBH e nos locais considerados
metropolitanos.

Parágrafo único - Será permitida a corrida originada de um município
da RMBH a outro não integrante desta região, sendo expressamente
vedada a captação de passageiros e usuários em municípios diversos
dos integrantes da RMBH.

Art. 16 - O táxi especial durante a prestação do serviço será
conduzido pelo permissionário ou por outro condutor ligado ao
permissionário ou à empresa permissionária por qualquer vínculo de
direito.

Art. 17 - E função primordial do permissionário a prestação direta do
serviço, cabendo ao seu condutor auxiliar, complementar e dar
continuidade ao trabalho do titular.

Parágrafo único - Serão dispensados de prestar o serviço
pessoalmente, podendo delegá-lo aos condutores auxiliares, os
permissionários que estiverem exercendo cargo eletivo nas entidades
representativas da classe.

Art. 18 - Será condição essencial do permissionário, titular, sócio ou
acionista daíempresa permissionária e condutor auxiliar do veículo, a
prova capaz de não ter sido considerado culpado, nos termos do
inciso LVII do art. 50 da Constituição Federal, por crime culposo ou
doloso.

Art. 19 - E vedado ao permissionário titular sócio ou acionista de
empresa permissionária e ao condutor auxiliar o exercício de atividade
incompatível exercida por funcionário civil ou militar da administração
pública direta ou indireta;

Parágrafo único - Fica obrigatória para os permissionários e
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condutores auxiliares a declaração do exercício de atividades
paralelas, quando houver.

Art. 20 - O veículo em serviço poderá aguardar passageiros somente
nos pontos de táxi regulamentados pelo DER-MG e em áreas de
estacionamento permitido, respeitada a regulamentação.

Art. 21 - Para o caso de empresa permissionária, deverão ser
cumpridas as seguintes especificações:

- ter escritório em qualquer município da RMBH;
II - mínimo de dez e máximo de vinte permissões;
III - instalações próprias ou alugadas com área mínima de 10m 2 (dez

metros quadrados) por veículo, contendo, na mesma área:
a) escritório;
b) oficina mecânica;
c) área de estacionamento.
§ 1° - As instalações a que se refere o inciso III não poderão sediar

mais de uma empresa.
§ 20 - Em nenhuma hipótese será admitida a fusão ou a

incorporação de empresas permissionárias.
Ad. 22 - Se o usuário o exigir, o condutor de táxi especial será

obrigado a fornecer nota de prestação de serviço conforme modelo a
ser aprovado pelo DER-MG.

Art. 23 - O condutor de táxi especial é obrigado a usar uniforme,
definido pelo DER-MG e aprovado pelas entidades representativas da
classe.

Art. 24 - E proibida qualquer inscrição nas partes internas e externas
do táxi, exceto nos casos em que houver expressa autorização do
DER-MG.

§ 1° - O DER-MG poderá permitir publicidade no veículo, segundo
critérios definidos em dispositivos legais e após elaboração de
processo licitatório, devendo a receita arrecadada ser distribuída entre
Q detentor da permissão e o DER-MG, na razão de 20 % (vinte por
cento) destinados ao DER-MG e 80 % (oitenta por cento) ao
permissionário.

§ 2° - O DER-MG deverá autorizar, previamente, afixação de
adesivos nas partes externas do veículo para identificação do serviço
de rádiocomunicação e de empresas permissionárias ou cooperativas
de trabalho, desde que essas inscrições não prejudiquem o equilíbrio



484

operacional 'da prestação do serviço, respeitadas as normas do
INPI e o direito à marca.

Seção II
Do Cadastramento

Art. 25 - O permissionário, a empresa permissionária, o condutor
auxiliar e o veículo serão cadastrados no DER-MG como condição
essencial para operação no sistema.

Art. 26 - O total de condutores auxiliares cadastrados por empresa
permissionária não poderá exceder o número correspondente ao
dobro de sua frota.

Parágrafo único - A empresa permissionária deverá manter rigoroso
controle da relação de condutor e veículo em condições de informar,
quando solicitada pelo DER-MG, o nome do condutor auxiliar que em
determinado' momento conduzia o veículo identificado.

Art. 27 - O permissionário poderá cadastrar até dois condutores
auxiliares.

Art. 28 - Compete ao permissionário pessoalmente ou à empresa
permissionária através do seu representante legal efetuar, manter
atualizado e dar baixa em qualquer cadastro, inclusive os de seus
condutores auxiliares.

§ 1° - No caso de impedimento comprovado do permissionário, este
poderá ser representado por procurador legalmente consituído,
através de apresentação de procuração pública.

§ 2° - A empresa permissionária poderá fornecer dados cadastrais e
suas alterações através de meio magnético ou eletrônico de acordo
com determinação do DER-MG.

Art.. 29 - O cadastramento será efetuado, mediante a apresentação
dos seguintes documentos:

- para pemissionário e condutor auxiliar:
a) Carteira de Identidade e CPF;
b) Carteira Nacional de Habilitação com no mínimo dois anos de

expedição nas categorias B, C ou D;
c) quitação militar e eleitoral;
d) atestado médico de sanidade física e mental;
e) comprovante de inscrição no INSS, quando autônomo;
f) prova de quitação da Contribuição Confederativa da

Representação Sindical de acordo com a legislação vigente;
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g) certificado de aprovação nos cursos abrangendo os seguintes

temas: Relações Humanas, Princípios Básicos do Regulamento do
Serviço Público de Transporte Individual de Passageiros por Meio de
Táxi Especial na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Direção
Defensiva, Primeiros Socorros, Conhecimentos das Principais Vias e
Logradouros da RMBH;

h) duas fotos de identificação, tamanho 3 X 4, com fundo claro e
trajes escuros;

i) atestado de bons antecedentes, certidão negativa de distribuição
dos registros de feitos criminais, fomecidas pelas justiças federal e
estadual das comarcas de Belo Horizonte e dos demais municípios da
RMBH;

j) declaração do exercício de atividades paralelas, quando houver;
1) comprovante de residência em qualquer município da RMBH.
II - para empresas permissionárias:
a) contrato ou estatuto social devidamente registrados nos órgãos

competentes;
b) alvará de licença de localização;
c) certificado de regularidade jurídica fiscal;
d) Certidão Negativa de Débitos - CND -, junto ao INSS;
e) Certificado de Regularidade de Situação - CRS -, perante o

FGTS;
f) certidão negativa de débitos para com o município, o Estado e a

União;
g) Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
III - para o veículo
a) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo;
b) Comprovante de pagamento do Seguro Obrigatório - DPVAT -;
c) laudo de vistoria, expedido pelo DER-MG;
d) comprovação de quitação ou isenção do IPVA.
§ ? - O atestado médico de sanidade física e mental deverá ser

apresentado no prazo máximo de quinze dias a contar da data de sua
expedição e renovado anualmente.

§ 2° - A critério do DER-MG, poderá ser exigida a apresentação de
quaisquer outros documentos ou revalidação dos apresentados.

§ 30 - Os documentos com prazo determinado deverão estar
vigentes na data da apresentação ao DER-MG.
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§ 40 - Efetuado o cadastramento, serão emitidos pelo DER-MG a
Autorização de Tráfego e o Registro do Condutor.

§ 50 - O Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo deverá
estar em nome do próprio permissionário e, no caso de empresa
permissionário, em nome da pessoa jurídica, salvo nos casos em que
o veículo estiver sob arrendamento mercantil, fazendo-se constar a
identificação do arrendatário.

§ 60 - Para o cadastramento de condutor permissionário ou condutor
auxiliar de táxi especial, o interessado deverá submeter-se a teste de
conhecimento sobre as principais vias, logradouros e pontos de
referência da Região Metropolitana de Belo Horizonte e normas de
serviço de táxi em vigor, devendo responder corretamente a 70%
(setenta por bento) das questões.

§ 7° - Atendidas as condições estabelecidas, o candidato receberá
sua carteira de condutor, que será o comprovante de seu
cadastramerito e documento de porte obrigatório no veículo.

§ 80 - Fica vedado o registro simultâneo de permissionário autônomo
ou condutor auxiliar em mais de um veículo, salvo no caso previsto no
parágrafo único do art. 63.

§ 9° - O permissionário se obriga a comunicar ao DER-MG, no prazo
máximo de quarenta e oito horas, a dispensa do condutor auxiliar para
atualização de cadastro, ocasião em que deverá ser devolvida a
respectiva carteira ou apresentada justificativa formal para análise e
aprovação do DER-MG, se for o caso.

§ 10 - O condutor auxiliar que comprovadamente por culpa der
causa a sua dispensa somente poderá cadastrar-se em outro veículo
após decorridos sessenta dias

Art. 30 - Para cancelamento de permissão e baixa do cadastro de
condutor, auxiliar serão exigidas:

- regularização de pendências, incluindo documentos e valores
devidos junto ao DER-MG;

II - saída do veículo conforme o disposto no art. 31;
Art. 31 - Para saída dos veículos do serviço, serão exigidos:
- devolução da Autorização de Tráfego;

II - retirada dos equipamentos enumerados nos incisos 1, II, III, V e
VI do art. 53.

III - certificado do veículo que comprove a mudança de categoria.
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Parágrafo único - A comprovação dos incisos deste artigo será

efetuada através de vistoria do DER-MO e emissão do respectivo
laudo.

Seção III
Dos Deveres e das Proibições

Subseção 1
Do Condutor Permissionário e do Condutor Auxiliar

Art. 32 - São deveres do condutor permissionário e do condutor
auxiliar, além dos previstos no Código de Trânsito Brasileiro e em
legislações pertinentes:

Grupo 1
- trajar-se uniformizado, conforme definido em portaria do DER-

MG;
II - aguardar o usuário somente dentro dos limites do ponto de táxi

ou em áreas de estacionamento permitido, respeitada a
regulamentação;

III - acionar o dispositivo luminoso de identificação "livre", "ocupado",
"bandeira 1" ou "bandeira 2" de acordo com a condição de operação
do veículo no momento;

IV - renovar anualmente o atestado médico de sanidade física e
mental;

Grupo 2
V - usarem cinto de segurança tanto o condutor quanto os

passageiros;
VI - conduzir o passageiro até o seu destino final, com segurança, e

sem interrupção voluntária da viagem;
VII- tratar com urbanidade e polidez o passageiro e o público;
VIII - acomodar e transportar a bagagem do passageiro com

segurança;
IX - providenciar troco para o passageiro;
X - aproximar sempre que possível o veículo da guia da calçada

para embarque e desembarque de passageiros;
Xl - apresentar em lugar visível no veículo o Certificado do Condutor,

a Autorização de Tráfego, a Tabela de Tarifas e o Selo de Vistoria;
Grupo 3
XII - entregar ao DER-MO, no prazo de dois dias úteis, qualquer

objeto esquecido no veículo, mediante recibo, ou diretamente ao
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passageiro, quando possível identificá-lo, e a critério deste, sendo
facultada a cobrança de tarifa pela corrida;

XIII - permitir e facilitar o pessoal credenciado pelo DER-MG a
realizar fiscalização;

XIV - manter-se com decoro moral e ético;
XV - manter o veículo em perfeito estado de limpeza e higienização;
Grupo 4
XVI - cumprir determinações estipuladas pelo DER-MG.
Art. 33 - São proibições ao condutor permissionário e ao condutor

auxiliar, além das previstss no Código de Trânsito Brasileiro e em
legislações pertinentes:

Grupo 1
- fumar quando estiver conduzindo passageiros;

II - ausentar-se do veículo quando estiver parado no ponto;
III - abastecer o veículo, quando o mesmo estiver conduzindo

passageiro;
IV - recusar atendimento a usuário dando preferência a outros, salvo

nos casos de gestantes, doentes físicos e idosos;
V - recusar passageiro, salvo nos casos de passageiro embriagado

ou que possa causar danos ao veículo e ao condutor;
VI - dirigir em situações que ofereçam riscos à segurança de

passageiro ou terceiros;
VII - trafegar propositadamente com velocidade abaixo do previsto

para a via;
VIII - alimentar-se no interior do veículo;
Grupo 2
IX - conduzir o veículo com excesso de lotação;
X - efetuar serviço de lotação sem prévia autorização do DER-MG;
Grupo 3
Xl - angariar passageiro usando meios e artifícios de concorrência

desleal;
XII - Desobedecer a fila no ponto de táxi;
Grupo 4
XIII - Desacatar a fiscalização do DER-MG;
XIV - Cobrar tarifa diferente da fixada na tabela vigente;
XV - Seguir itinerário mais extenso ou desnecessário, salvo com

solicitação do usuário;
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XVI - Prestar serviços sem utilização do taxímetro nos casos em

que for obrigatório o uso do respectivo equipamento;
XVII - Usar bandeira 2 indevidamente;
XVIII - Acionar o taxímetro sem o conhecimento do passageiro;
XIX - Cobrar tarifa adicional pelo transporte de qualquer

equipamento de locomoção de deficiente físico;
Grupo 5
XX - Exercer •a atividade sob efeito de bebida alcoólica, de

substâncias entorpecentes ou alucinógenas;
XXI - Exercer a atividade, enquanto estiver cumprindo pena, se for

condenado por crime culposo ou doloso, salvo nos casos de
autorização judicial;

XXII - Exercer as atividades previstas no art. 19;
XXIII - Dirigir o veículo estando o condutor suspenso pelo DER-MG;
XXIV - Portar arma de qualquer espécie, quando em serviço;
XXV - Deixar de portar no veículo o Certificado de Condutor ou

Autorização de Tráfego ou Tabela de Tarifas vigente;
XXVI - Cometer falta grave, conforme entendimento do DER-MG.

Subseção II
Do Permissionário e da Empresa Permissionária

Art. 34 - São deveres do permissionário ou empresa permissionária:
Grupo 1

- manter atualizado no DER-MG todos os dados que integram o
cadastro de seus condutores auxiliares, inclusive com relação a
endereço residencial;

- Apresentar ou revalidar documentos exigidos pelo DER-MG;
III - Equipar os veículos com guia de orientação de logradouros;
IV - Comunicar qualquer acidente com o veículo no prazo máximo

de cinco dias úteis a contar da data do acidente;
V - Portar os documentos exigidos no art. 29, incisos 1, "a" e "b" e III,

"a" e "b";
VI - Prestar informações operacionais solicitadas pelo DER-MG;
Grupo 2
VII - Desenvolver quilometragem mínima de 25.0001km (vinte e cinco

mil quilômetros) por semestre e por permissionário ou empresa
pemiissionária;

VIII - Só permitir em operação condutor permissionário ou condutor
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auxiliar que tenha apresentado ao DER-MO, no prazo determinado,
certificado do curso previsto no art. 29, inciso 1, alínea "g";

IX - Manter em serviço no mínimo 50 % (cinqüenta por cento) da
frota nos períodos noturnos, sábados, domingos e feriados, em se
tratando de empresas permissionárias;

Grupo 3
X - Permitir e facilitar ao pessoal credenciado pelo DER-MO a

realização de auditoria, estudos e fiscalização;
XI - Devol"Jer ao DER-MO a Carteira de Condutor Auxiliar no ato da

baixa do cadastro;
Grupo 4
XII - Submeter à vistoria, após reparado, o veículo que tenha sofrido

acidente que comprometa a segurança;
XIII - Dotar o veículo com os equipamentos exigidos no art. 53;
XIV - Submeter o veículo às vistorias determinadas pelo DER-MO

nos prazos e datas estabelecidos, salvo justificativa formal aprovada;
XV - Dar baixa no veículo conforme instruções exigidas nos arts. 30

e 31 nos casos de substituição, cancelamento ou término da
permissão;

XVI - Cumprir determinações estipuladas pelo DER-MO.
Art. 35 - São proibições ao permissionário ou empresa

permissionária:
Grupo 1

- Permitir a colocação de qualquer inscrição, legenda ou
publicidade nas partes internas e externas do veículo, sem prévia
autorização do DER-MO;

II - Permitir que o veículo preste serviço em más condições de
higiene e conservação;

Grupo 2
III - Permitir que õ veículo efetue serviço de lotação sem prévia

autorização do DER-MO;
Grupo 3
IV - Alterar as característiôàs do veículo determinadas pelo art. 52;
Grupo 4
V - Permutar o veículo sem prévia autorização do DER-MO;
VI - Permitir que pessoa não autorizada pelo DER-MO dirija o

veículo;
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VII - Permitir que o veículo circule com taxímetro com defeito ou

violado;
VIII - Substituir o taxímetro sem prévia autorização do INMETRO;
IX - Permitir que  veículo circule .com vida útil vencida;
X - Permitir que o veículo preste serviço em más condições de

funcionamento e segurança;
XI - Deixar de prestar as informações em um dia, no que se refere o

art. 19;
Grupo 5
XII - Operar o serviço, estando a empresa permissionária com

falência decretada;
XIII - Permitir que o veículo circule com características modificadas,

no que se refere a combustível, sem autorização dos órgãos
competentes;

XIV - Cometer falta grave, conforme entendimento do DER-MG.
Subseção III

Da Pessoa Jurídica Operadora do Serviço de Radiocomunicação
Art. 36 - São deveres da pessoa jurídica operadora do serviço de

radiocomunicação:
Grupo 1

- Prestar quaisquer informações que lhes forem solicitadas pelo
DER-MG, no prazo estipulado pelo mesmo;

II - Comunicar imediatamente ao sistema de chamada à distância
impedimento ao atendimento da mesma;

III - Prestar serviço de chamada de táxi à distância sem estar
autorizado pelo DER-MO;

Grupo 2
IV - Manter o DER-MO informado sobre qualquer alteração referente

à entrada e saída dos veículos participantes do serviço no prazo
máximo de cinco dias úteis;

Grupo 3
V - Renovar anualmente o credenciamento para a operação do

serviço junto ao DER-MO;
Grupo 4
VI - Instalar os aparelhos do radiotransceptor para atendimento de

usuários somente nos veículos de permissionários e empresas
permissionárias pertencentes ao Serviço Público de Transporte
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Individual de Passageiros por meio de Táxi Especial da RMBH e
que estiverem em dia com suas obrigações perante o DER-MG.

Seção IV
Das Infrações, Penalidades e Recursos

Subseção 1
Da Apuração da Infração

Art. 37 - O poder de fiscalização será exercido pelo DER-MG, que
terá competência para apurações das infrações e aplicabilidade das
penas.

Art. 38 Constitui infração a inobservância por parte dos
permissionádos, empresas permissionárias ou condutores, de normas
estabelecidas nesta lei e demais dispositivos legais.

M. 39 - Dependendo de sua natureza ou tipicidade, as infrações
poderão ser constatadas pela fiscalização em campo ou nos seus
arquivos.

Art. 40 - Verificando-se a infringência das normas desta lei, lavrar-
se-á Auto dê Infração em duas vias, segundo modelo aprovado pelo
DER-MG, constando obrigatoriamente de:

- Nome do permissionário, empresa permissionária ou condutor;
II - Número da permissão;
III - Local, dia e hora da infração;
IV - Dispositivo regulamentar infringido, com descrição sucinta da

infração cometida;
V - Assinatura do servidor que o lavrou;
VI - Assinatura do infrator, sempre que possível;
VII - Valor da multa.

.§ 1° - A primira via do Autp de Infração deverá ser entregue ao
autuado pessoalmente ou por via postal, mediante recibo ou aviso de
recebimento postal, permanecendo a segunda via em poder do DER-
MG.

§ 20 - A assinatura do autuado não significa reconhecimento da
infração, assim como a sua ausência não invalida o ato fiscal.

§ 30 - Em nenhum caso poderá o Auto de Infração ser inutilizado,
após lavrado, nem sustado seu processo, até decisão final, ainda que
haja ocorrido erro em sua lavratura.

§ 40 - o DER-MG terá o prazo de até quarenta e cinco dias a contar
da data da infração para notificar o infrator, sob pena de arquivamento
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do Auto de Infração.

§ 50 - No caso de entrega por via postal e constatada a
desatualização do endereço do infrator, será considerada, para efeito
de recebimento, a data constante no aviso de recebimento da visita ao
domicílio.

Art. 41 - O permissionário ou a empresa permissionária são
responsáveis pelo pagamento das multas aplicadas aos condutores
auxiliares a eles vinculados.

Subseção II
Das Penalidades

Art. 42 - O infrator fica sujeito às seguintes penalidades:
- Multa - Será aplicada no descumprimento dos arts. 32 a 36,

Grupos 1 ao 4. Os valores das multas serão fixados nas seguintes
proporções:

a) Grupo 1:22 UFIRs;
b) Grupo 2: 44 UFIRs;
c) Grupo 3: 90 UFIRs;
d) Grupo 4: 180 UFIRs;
II - Apreensão da Autorização de Tráfego	Será aplicada nos

seguintes casos:
a) Quando o taxímetro não for aferido no prazo previsto pelo

INMETRO;
b) Além da multa prevista, quando ocorrer a inobservância de

qualquer um dos incisos XII, XIII e XIV do art. 34;
c) Além da multa prevista quando ocorrer a inobservância de

qualquer dos incisos 1, IV, V, VII, VIII, IX e X do art. 35;
III - Retirada da placa do veículo - Será retirada a placa do veículo,

na presença de autoridade competente, para os casos previstos no
inciso anterior deste artigo, se o veículo não for apresentado no prazo
estipulado e for encontrado em serviço;

IV - Suspensão do condutor - Será aplicada:
a) na terceira reincidência específica de infrações classificadas nos

Grupos 1, 2, 3 o 4doart. 32 ou 33;
b) Serão consideradas, para efeito de apuração, as infrações

cometidas no período máximo de um ano anterior à data da mais
recente pontuação anotada;

V - Cassação do Registro do Condutor Auxiliar - Será aplicada em
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decorrência da inobservância de qualquer uma das disposições
dos incisos classificados no Grupo 5 dos arts. 33 ou 35, ou quando a
pontuação prevista no art. 43 ultrapassar o limite de trinta pontos;

VI - Cassação da permissão ou registro de condutor permissionário -
Será aplicada em decorrência da inobservância de qualquer uma das
disposições dos incisos classificados no Grupo 5 dos arts. 33 ou 35,
ou quando a pontuação prevista no art. 43 ultrapassar o limite de
quarenta e cinco pontos;

VII - Cassação da permissão de empresa permissionária - será
aplicada em decorrência da inobservância de qualquer uma das
disposições dos incisos classificados no Grupo 5 do art. 35, ou
quando a pontuação prevista no art. 43 ultrapassar o limite de pontos
em razão da quantidade de veículos da empresa, conforme tabela
constante no 	1 desta lei;

§ 1° - Será obrigatória a apresentação do veículo à vistoria do DER-
MG, no prazo máximo de dois dias úteis, contado da data da
apreensão da Autorização de Tráfego, para avaliação e instrução das
providências a serem tomadas.

§ 2° - As suspensões do condutor serão fixadas nas seguintes
proporções:

a) Grupo 
1F 

dias;
b) Grupo 2: 7 dias;
c) Grupo 3: 15 dias;
d) Grupo 4: 30 dias.
§ 30 - Pela inobservância de qualquer uma das disposições dos

incisos XIV,' XV, XVI, XVII, XVIII, XIX do art. 33 além de multa
prevista, o permissionário ou empresa permissionária ficam obrigados
a devolver ao usuário a importância cobrada a mais.

Art. 43 - A cada multa aplicada corresponderá um número de pontos
que será anotado em prontuário conforme o seguinte critério:

.1 - Grupo 1:0,5 ponto;
II - Grupo 2: 1,0 ponto;
III - Grupo 3: 2,0 pontos;
IV - Grupo 4: 4,0 pontos.
§ 1° - Quando se tratar de infração cometida por um condutor

auxiliar e, na impossiblidade de identificação imediata deste, o
permissionário ou empresa permissionária deverá informar ao DER-
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MG, no prazo máximo de quarenta e oito horas, contado da data
do recebimento do Auto de Infração, o nome do infrator, sob pena de
o permissionário ou a empresa permissionária arcar com a pontuação
no seu prontuário.

§ 20 - Para efeito dos incisos V, VI ou VII do art. 42, a contagem dos
pontos será computada em período de dois anos anterior à data da
mais recente pontuação anotada.

Art. 44 - As multas serão calculadas tomando-se como base o valor
da UFIR vigente.

§ V - As multas serão aplicadas em dobro, quando houver
reincidência específica no período de um ano.

§ 2° - As multas serão cumulativas, quando mais de uma infração for
cometida simultaneamente.

Art. 45 - Serão aplicadas as seguintes multas pecuniárias pelo
atraso no recolhimento das multas:

- de 2v/o (dois por cento) do valor da multa, acrescida de juros de
mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, mais correção monetária
calculada utilizando-se o IGPM, se recolhida dentro de trinta dias
contados da data do vencimento.

II - de Se/o (cinco por cento) do valor da multa, acrescida de juros de
mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, mais correção monetária
calculada utilizando-se o IGPM, se recolhida após trinta dias contados
da data do vencimento.

Art. 46 - A suspensão poderá ser transformada em multa, somente
nos casos de cancelamento de permissão ou baixa de registro do
condutor auxiliar, e seus valores serão fixados nas seguintes
proporções:	 .

- Grupol: 44 UFIRs;
II - Grupo 2: 88 UFIRs;
III - Grupo 3:180 UFIRs;
IV - Grupo 4: 360 UFIRs.
Art. 47 - A cassação da permissão ou do registro de condutor será

obrigatoriamente precedida do respectivo processo administrativo.
Art. 48 - A solicitação de abertura de processo administrativo será

encaminhada à Corregedoria Administrativa - CAD - do DER-MG pela
Diretoria de Transporte Metropolitano.

Art. 49 - Para habilitarem-se a nova permissão ou registrar-se como
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condutor auxiliar quando a cassação for relacionada com a infração
penal, o permissionário ou o condutor auxiliar deverão apresentar
documentação relativa a sentença de reabilitação judicial.

Art. 50 - Não poderá habilitar-se a nova permissão a empresa
permissionária que tiver sua permissão cassada nos termos do art. 42
desta lei.

Subseção III
Dos Recursos

Art. 51 - Contra a penalidade imposta caberá recurso perante o
Diretor de Transporte Metropolitano, no prazo de quinze dias corridos
a contar:

- do primeiro dia útil seguinte ao recebimento do auto de infração;
II - do primeiro dia útil seguinte ao da comunicação da penalidade

imposta.
§ 1° - Caso o Diretor de Transporte Metropolitano mantenha a

penalidade, caberá recurso ao Conselho de Transporte - CT -, no
prazo de quinze dias corridos a contar:

- do primeiro dia útil seguinte ao da comunicação da decisão do
Diretor de Iransporte Metropolitano da manutenção do auto de
infração;

II - do pririeiro dia útil seguinte ao da comunicação do Diretor de
Transporte Metropolitano nos casos de manutenção de penalidade
imposta.

§ 20 - O recebimento de recurso contra auto de infração concernente
à multa dependerá da apresentação da guia de recolhimento do
depósito prévio, relativa à importância a ele equivalente.

§ 39 - A decisão do recurso interposto junto ao CT será publicada no
diário oficial do Estado.

§ 40 - Cancelado o auto de infração, o valor correspondente ao
depósito será devolvido ao interessado.

§ 50 - O recurso poderá ser interposto somente pelo permissionário,
pela empresa permissionária, pelo condutor auxiliar ou por procurador
acompanhado do respectivo instrumento de procuração com firma
reconhecida, para representá-lo especificamente em relação à referida
interposição.

§ 60 - O recurso terá efeito suspensivo, excetuando aquele
interposto contra auto de infração.
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Capítulo V

Do Serviço de Táxi Especial
Seção 1

Dos Veículos
Art. 52 - Para a prestação do serviço de táxi especial, o veículo

deverá ter as seguintes características:
- modelo da espécie automóvel ou utilitário, com quatro portas, com

capacidade máxima para oito pessoas, incluindo o motorista;
II - possuir cor azul na tonalidade definida através de portarias pelo

DER-MG;
III - rádio AM/FM;
IV - aparelho de ar condicionado;
V - permanecer com suas características originais de fábrica,

satisfazendo as exigências do Código de Trânsito Brasileiro e de
legislações pertinentes, observando os aspectos de segurança e
conforto, a critério do DER-MG.

Art. 53 - O veículo para táxi especial deverá ser obrigatoriamente
dotado dos seguintes documentos e equipamentos, além dos exigidos
pela legislação:

- taxímetro, aferido e lacrado pelo órgão competente;
II - caixa luminosa sobre o teto, com a legenda 'TAXI";
III - dispositivo com visualização externa das condições de operação

do veículo livre, bandeira 1 ou bandeira 2;
IV - autorização de tráfego, Registro de Condutor e Certificado de

Aferição do Taxímetro;
V - Selo de Vistoria;
VI - tabela de tarifas em vigência.
§ 1 0 - Os equipamentos definidos neste artigo serão especificados e

padronizados pelo DER-MG, através de portaria.
§ 20 - O DER-MG, a qualquer tempo, poderá propor outros

equipamentos de uso obrigatório.
§ 30 - Os equipamentos definidos nos itens 1, III, IV, V e VI deverão

ser afixados no interior do veículo, em posição visível.
§ 40 - O veículo deverá conter guia atualizado de orientação de

logradouros.
Art. 54 - E obrigatória a existência de taxímetro multi-informacional

em todo táxi especial da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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Art. 55 - A vida útil do veículo para táxi especial é de cinco anos.
§ 1° - O veículo deverá ser obrigatoriamente substituído até o dia 31

de dezembro do ano em que ele completar cinco anos de fabricação.
§ 2° - A substituição do veículo será processada; obrigatoriamente,

por outro que tenha no máximo dois anos de fabricação, podendo, em
casos excepcionais, a critério do DER-MG, ser autorizado veículo
substituto de até três anos de fabricação.

§ 30 - Somente poderá ingressar no sistema veículo como táxi
especial que tenha no máximo dois anos de fabricação.

§ 4° - Por medida de segurança, a qualquer tempo, o DER-MG
poderá retirar o veículo de circulação.

§ 50 - Para efeitos do disposto neste artigo, começa-se a contar o
tempo a partir da data da expedição da nota fiscal do veículo.

Seção li
Da Remuneração do Serviço

Art. 56 - O DER-MG será remunerado pelo gerenciamento do
Serviço Público de Transporte Individual de Passageiros por meio de
táxi especial na RMBH de que trata esta lei e pela administração das
permissões, sendo esse valor integrante de planilha de cálculo das
tarifas.

Art. 57 - Serão cobradas do permissionário e da empresa
permissionária taxas pela prestação dos serviços relacionados nesta
lei.

§ 1°- As taxas serão calculadas e publicadas pelo DER-MG através
de portaria, respeitado o princípio da anualidade.

§ 20 - As taxas deverão ser recolhidas a instituição bancária a ser
designaçia pelo DER-MG.

Seção III
Da Tarifa

Art. 58 - A tarifa a ser cobrada do usuário do sistema será fixada
pelo DER-MG, com aprovação da Assembléia Metropolitana da
Região Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL -, anualmente, no
mês de julho, em vista da justa remuneração dos investimentos e do
custo operacional.

§ 1° - Não será cobrada tarifa adicional pelos equipamentos de
locomoção dos deficientes físicos.

§ 20 - A tarifa será fixada com um diferencial de até 40% (quarenta
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por cento) sobre a tarifa do táxi convencional.
§ 30 - Comprovada a necessidade de alteração da tarifa, antes de

completado o período previsto no "caput" deste artigo, o DER-MG e a
AMBEL poderão fixar nova tarifa.

Art. 59 - Compete ao DER-MO propor e implementar, conjuntamente
com a AMBEL:

- metodologia de cálculo de tarifas;
II - planilha de coeficientes, para atualização tarifária;
III - critérios de cobrança dos valores relativos às tarifas.
Parágrafo único - A elaboração, a confecção e a distribuição das

tabelas de tarifas serão de exclusiva competência do DER-MO em
conjunto com a AMBEL, podendo estes, a seu critério, atribuir a uma
das entidades representativas dos operadores, a função de distribuí-
las.

Art. 60 - O horário de atualização da bandeira 2 será definido
através de portaria a ser expedida pelo DER-MO.

Art. 61 - E vedado ao condutor acionar o taxímetro antes do
embarque do passageiro ou sem seu conhecimento.

Seção IV
Da Vistoria

Art. 62 - veículo será submetido a vistoria semestral, em local e data
previamente fixados pelo DER-MG, para verificação de segurança,
conservação, conforto, higiene, equipamentos e características
definidas nesta lei.

§ 1° - O veículo poderá ser submetido a vistorias especiais a
qualquer tempo, a critério do DER-MO.

§ 2 - A vistoria no veículo será exercida pelo DER-MG, por meio de
agentes próprios ou por meio de terceiros por ele designados.

Art. 63 - Na hipótese de ocorrência de acidentes que comprometam
a segurança do veículo, o permissionário ou a empresa
permissionária, após reparadas as avarias e antes de colocar o
veículo novamente em operação deverão submetê-lo a vistoria como
condição imprescindível para sua liberação.

Parágrafo único - No período em que perdurar a inoperância do
veículo, para reparo das avarias, o permissionário ou o seu condutor
auxiliar poderão cadastrar-se como auxiliares em veículo diverso,
desde que preenchidos os requisitos previstos nesta lei e por tempo
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não superior a noventa dias.
Seção V

Da Fiscalização
Art. 64 - A fiscalização será exercida pelo DER-MO através de

agentes próprios, ou por terceiros por ele designados.
Parágrafo único - O DER-MG poderá firmar convênios com

municípios para que se transfira a estes a competência para exercer a
fiscalização do serviço.

Art. 65 - A fiscalização consiste no acompanhamento permanente da
operação do serviço visando ao cumprimento dos dispositivos desta
lei e das normas complementares.

Seção VI
Dos Pontos de Atendimento e Estacionamento

Art. 66 - Os pontos de táxi serão regulamentados pelo DER-MO, em
vista do interesse público, da conveniência técnico-operacional da
categoria e de eventuais condições especiais de operação, devendo
ser criados pontos em todas as cidades da RMBH e determinado o
número de vagas em cada ponto.

§ 1  - As especificações dos pontos de táxi poderão ser modificadas
sempre que assim o exigir o interesse público e a conveniência
técnico-operacional.

§ 20 - O DER-MG estabelecerá pontos obrigatórios de embarque e
desembarque de passageiros em áreas previamente delimitadas para
atender à demanda de locais de grande movimentação de usuários.

§ 3° - O DER-MO estabelecerá pontos em que qualquer
permissionário, independentemente do ponto de estacionamento que
lhe for atribuído, possa prestar o serviço.

Capítulo VI
Do Sistema de Radiocomunicação

Art. 67 - O DER-MO credenciará, para exploração do serviço de
radiocomunicação, pessoa jurídica criada para essa finalidade,
mediante requerimento do interessado e o cumprimento das seguintes
exigências:

- contrato social registrado na Junta Comercial ou em Cartório de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas;

II - autorização pelo DENTEL, para funcionamento do sistema de
radiocomunicação;
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III - alvará de licença de localização;
IV - Certidão Negativa de Distribuição de Feitos Trabalhistas;
V - Certidão negativa de débitos - CND junto ao INSS;
VI - Certificado de Regularidade de Situação - CRS perante o FGTS;
VII - Certidão negativa de débitos para com os municípios, Estado e

União;
VIII - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.
Art. 68 - O credenciamento para operação do serviço de

radiocomunicação será revalidado anualmente, a critério do DER-MO,
mediante apresentação do Relatório Anual de Atividades.

Art. 69 - O custo do serviço de radiocomunicação não incidirá na
planilha de cálculo das tarifas do táxi especial.

Art. 70 - A empresa credenciada pelo DER-MG fica obrigada a:
- Instalar os aparelhos de radiocomunicação para atendimento de

usuário somente nos veículos dos permissionários e empresas
permissionárias que estiverem em dia com suas obrigações junto ao
DER-MO;

II - Informar ao DER-MG os veículos participantes do serviço a ela
vinculados, bem como as ocorrências relativas ao funcionamento do
sistema e as baixas com as devidas justificativas;

III - Prestar quaisquer outras informações que lhe forem solicitadas
pelo DER-MO no prazo estipulado pelo mesmo.

Capitulo VII
Das Disposições Gerais

Art. 71 - A existência de débitos junto ao DER-MO impedirá a
apreciação de qualquer requerimento.

Art. 72 - O DER-MO poderá editar normas, de natureza
complementar a esta lei.

Parágrafo único - Sempre que possível, o DER-MO consultará a
AMBEL, além das entidades representativas da classe, para editar as
normas complementares a esta lei.

Art. 73 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor de
Transporte Metropolitano.

Art. 74 - O Diretor-Geral do DER-MO poderá avocar, em qualquer
fase, processos relativos à imposição de penalidades.

Art. 75 - Por medida de segurança, a qualquer tempo, o DER-MO
poderá retirar o veículo de circulação.
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Art. 76 - A permuta do veículo só será admitida mediante prévia

autorização do DER-MO.
Art. 77 - Qualquer solicitação ou alteração de interesse do condutor

auxiliar, permissionário ou empresa permissionária só será
considerada após análise do prontuário.

Art. 78 - Só será admitida procuração pública para os atos previstos
nesta lei em caso de impedimento comprovado, a critério do DER-MO,
excetuando-se os casos de comparecimento do infrator em processo
administrativo, atendimento à convocação do DER-MO, assinatura do
termo de pose, cessão e transferência da permissão.

Art. 79 - A empresa permissionária é obrigada a obter prévia
autorização do DER-MO para efetuar quaisquer alterações em seu
contrato social, em seu estatuto ou em sua declaração de firma, salvo
no caso de alterações relativas ao aumento de capital.

§ 10 - O pedido de autorização será feito por escrito e deverá
obrigatoriamente ser acompanhado da minuta da alteração permitida.

§ 20 - Se a alteração não contiver disposições capazes de afetar a
idoneidade técnica, financeira e moral da empresa, ou das pessoas
que a representem, bem como não ferir disposições regulamentares
ou o interessa público, o DER-MO deferirá o pedido.

§ 30 - Feita a alteração, inclusive a do capital social, a empresa
permissionária, no prazo de quinze dias, a contar da data de seu
arquivamentdno órgão competente, entregará ao DER-MO uma cópia
autenticada.

Art. 80 - No caso de falecimento, incapacidade ou invalidez
permanente, devidamente comprovados, os herdeiros ou dependentes
do permissionário pessoa física poderão dar continuidade à atividade.

Art. 81 - O prazo, cujo vencimento se der em dia em que não haja
expediente no DER-MO, ficará prorrogado até o primeiro dia útil
seguinte.

Art. 82 - As permissões para táxi especial outorgadas por municípios
da RMBH serão transferidas ao DER-MO após a entrada em vigor
desta lei, desde que atendidos os critérios e proporções previstos nos
ads. 7° ao 9°, respeitando-se ainda as permissões mais antigas.

§ 1° - Não se aplica o disposto nesta lei às permissões para táxis
especiais outorgadas por municípios que não tenham sido transferidas
ao DER-MO.
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§ 2° - As permissões para táxis especiais outorgadas e

administradas por município terão abrangência dentro de sua
circunscrição, sendo vedado o trânsito dos veículos e captação de
passageiros em município diverso..

Art. 83 - As permissões que não tenham sido delegadas por meio de
processo licitatório deverão ser licitadas até o dia 31 de dezembro de
2004, respeitados os requisitos e proporções previstos nos arts. 70 ao
9°.

Art. 84 - Somente será permitido ao DER-MG a delegação de
permissões para o serviço metropolitano de táxi especial a
permissionários, empresas permissionárias e condutores auxiliares de
táxis convencionais dos municípios em que esta autarquia mantenha
contrato de gestão do sistema de táxi convencional, desde que
atendidos os requisitos e proporções previstos nos arts. 70 ao 90.

Art. 85 - Na hipótese de extinção do serviço público de táxi especial
da RMBH, ou de extinção de qualquer permissão para o mesmo
serviço, será garantido ao permissionário e ao condutor auxiliar o
retorno à posição original que ocupava na categoria de táxi
convencional, anteriormente à delegação da permissão para táxi
especial.

Art. 86 - Quando da ocorrência dos fatos previstos nos arts. 12 e 13
e parágrafos da Lei Delegada n° 100, de 29 de janeiro de 2003,
mediante aprovação conjunta do Executivo Estadual, do DER-MG, da
AMBEL e da empresa Transportes Metropolitanos de Belo Horizonte
S.A., e comprovada a viabilidade técnica e operacional, a empresa
Transportes Metropolitanos de Belo Horizonte S.A. sub-rogar-se-á nas
competências do DER-MG para a administração, planejamento,
liditação, delegação e contratação, organização, controle,
coordenação, supervisão, fiscalização, apreciação de recursos e
cancelamento de permissões no que se refere à prestação do serviço
público de transporte individual de passageiros por meio de táxi
especial na região metropolitana de Belo Horizonte.

Art. 87 - Esta lei entrará em vigor sessenta dias após a data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Anexo 1
Tabela Prevista no Inciso VII do Art. 42
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* - A Tabela do Anexo 1 foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 21.8.2004.

Sala das Reuniões, de agosto de 2004.
Leonardo Quintão
Justificação Constata-se nos últimos anos, em Belo Horizonte, um

crescimento urbano acelerado, causado mormente pelo seu
desenvolvimento econômico, tecnológico e, principalmente, no setor
de serviços.

Dentre tais serviços, destaca-se o transporte público coletivo e
individual de' passageiros. Esse serviço, considerado de caráter
essencial, é delegado pelo poder público ao particular, por meio dos
institutos da concessão e da permissão.

Em conseqüência do crescimento do número de usuários do
transporte individual de passageiros, esse serviço foi se diversificando
e especializando, segundo as necessidades dos usuários e seu poder
aquisitivo.

Surgiu, então, uma categoria de táxi que atenderia a usuários que
demandassem maior conforto e exclusividade no uso de tal serviço.
Essa categoria é classificada como de luxo, possui tarifas
diferenciadas !e exige de seus permissionários uma série de pré-
requisitos para que possam atender às exigências de seus usuários.

Contudo, tem-se constatado, na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, um crescimento desproporcional do número de
permissionários de tal serviço nos últimos anos, sem atender,
entretanto, à real necessidade do mercado consumidor, causando um
desequilíbrio entre o número de usuários e de veículos colocados à
disposição daqules, aumentando grandemente a oferta, em relação à
procura.

Além desse crescimento desordenado, tem-se notado que veículos
licenciados erii cidades da região metropolitana vêm prestando tal
serviço sem, entretanto, atender aos requisitos que lhes seriam
exigidos para serem classificados como "especiais", denominação
essa que já se

1
'tornou costumeira e é utilizada em todo o País.

Constata-se, ainda, o aumento da concorrência com táxis
convencionais que, apesar de não disporem do conforto característico
de um táxi especial, oferecem preços e tarifas inferiores às deste,
gerando, para viagens de curtas distâncias, uma procura por parte dos
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usuários maior que a dos especiais.

Em matéria de transporte público, o art. 21, XII, da Constituição
Federal determina competir à União explorar os serviços de transporte
rodoviário interestadual e internacional de passageiros, enquanto que
o art. 30, diz competir aos municípios organizar e prestar diretamente
ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de
interesse local, incluindo o de transporte coletivo que tem caráter
essencial.

A Constituição também determina que o Estado pode organizar-se e
reger-se pelas Constituições e leis que adotar, observados os
princípios constitucionais e, por isso, a Constituição Estadual
estabelece, em seu art. 10, IX, que compete ao Estado explorar,
diretamente, ou mediante concessão, os serviços de transporte
ferroviário, aquaviário e rodoviário estadual de passageiros.

Como se apura da análise da Constituição pátria, a competência
para legislar em matéria de interesse local, incluindo-se o transporte
de passageiros, é do município. Entretanto, essa competência lhe
foge ao tratar de transporte intermunicipal, mormente em se tratando
de região metropolitana.

A Região Metropolitana de Belo Horizonte carece de uma legislação
específica que regulamente o serviço de táxi especial, que deverá ser
suprida com a aprovação deste projeto de lei.

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.843/2004
Declara de utilidade pública a Creche Lar Bom Pastor de Baguari,

com sede no Distrito de Baguari, Município de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - Fica declarada de utilidade pública a Creche Lar Bom Pastor

de Baguari, com sede no Ditrito de Baguari, Município de Governador
Valadares.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Nt 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2004.
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Márcio Passas
Justificação: A principal finalidade da Creche Lar Bom Pastor de

Baguari é promover o desenvolvimento da comunidade por meio da
realização de., atividades assistenciais, culturais e desportivas.

- Publicado, vai a 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° 1.844/2004
Dispõe sobe a obrigatoriedade de os hotéis, pensões e albergues

criarem e manterem ficha de identificação de crianças e adolescentes
que se hospedarem no estabelecimento e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os hotéis, pensões e albergues com sede no Estado de

Minas Gerais ficam obrigados a manter ficha de identificação de
crianças e adolescentes, acompanhadas ou não dos pais ou
representantes legais, que se hospedarem no estabelecimento.

§ 1° - Para efeito desta lei, considera-se criança a pessoa até doze
anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito
anos de idade.

Art. 20 - AF ficha de identificação de que trata esta lei, a ser
preenchida com base em documento oficial da criança e do
adolescente, deverá conter:

- o nome completo da criança;
II - o nome completo dos pais ou do representante legal;
III - o nome completo da pessoa que estiver acompanhando a

criança;
IV - a naturalidade da criança;
V - a data de nascimento da criança.
§ 1° - Se a criança ou o adolescente possuírem documento de

identidade, deverá ser anexada uma fotocópia deste à ficha de
identificação. a

§ 2° - Não possuindo a criança ou o adolescente documento de
identidade, o fato deverá ser anotado na ficha de identificação, ficando
obrigatória, neste caso, a apresentação dos documentos dos pais ou
dos acompanhantes no preenchimento da ficha.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

rÁ



507
Sala das Reuniões, de de 2004.
Ana Maria Resende
Justificação: Como é sabido, os índices de desaparecimento e de

exploração sexual de crianças e adolescentes no País são cada vez
mais alarmantes.

Estima-se que aproximadamente 10 mil ocorrências de
desaparecimento de crianças e adolescentes sejam registradas
anualmente nas Delegacias de Polícia de todo o País. Tamanha é a
preocupação com tal fato que a Secretaria Especial dos Direitos
Humanos da Presidência da República, por meio da Subsecretaria de
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, está implantando
a Rede Nacional de Identificação e Localização de Crianças e
Adolescentes Desaparecidos.

Por outro lado, foi instalada comissão parlamentar de inquérito mista
para tratar da questão da exploração sexual infantil, reconhecendo a
gravidade da situação de milhares de crianças e adolescentes
brasileiros explorados sexualmente.

Infelizmente, Minas Gerais não escapa dessas duas tristes
realidades. Anualmente, são registrados inúmeros casos de
desaparecimento de crianças e adolescentes, que muitas vezes ficam
sem solução. Quanto à prostituição infantil, em recente ação da
Polícia Rodoviária Federal, constatou-se que, dos 553 pontos de
prostituição de crianças e adolescentes, identificados nas rodovias
federais, 13,3% estão em Minas Gerais, deixando o Estado em
primeiro lugar nesse tipo de crime.

Em 1990, quando foi aprovado o Estatuto da Criança e do
Adolesce pte, criou-se o arcabouço legal para garantir proteção
integral aos menores de 18 anos e dividir as responsabilidades entre
família, Estado e sociedade.

O objetivo da proposição que apresentamos é auxiliar a polícia na
busca e localização de crianças e adolescentes desaparecidos em
todo o Estado de Minas Gerais, bem como facilitar o combate à
prostituição infanto-juvenil, pois, se os hotéis, albergues e pensões
possuíssem ficha de cadastro das crianças e dos adolescentes que
neles se hospedassem, isso em muito facilitaria a ação dos que
trabalham no combate desse mal.

Portanto, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação
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deste projeto de lei que visa coibir os crimes cometidos contra as
nossas crianças e os nossos adolescentes.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.203/2004, do Deputado George Hilton, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o hospital Santa Casa de
Misericórdia do Município de Juiz de Fora pelo transcurso do 1500
aniversário de sua fundação. (- A Comissão de Saúde.)

N° 3.204/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Sadia pelo investimento de
R$29.000.000,00 em nosso Estado e pelo transcurso do 600
aniversário de. sua fundação. (- A Comissão de Turismo.)

N° 3.205/2004, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado
voto de congatulações com a Associação Mineira de Reabilitação
pelos seus 40 anos de atividade. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 3.20612004, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam
solicitadas à Promotoria de Justiça da Comarca de São Gotardo
informações sobre denúncia de espancamento e abuso de autoridade
encaminhada a esse órgão. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 3.207/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Corregedor da PMMG com vistas a providências
relativas a denúncia de espancamento e abuso de autoridade
apresentada a esta Casa pela Sra. Emília Maria Biajola.

N° 3.208/2004, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
encaminhada ao Presidente do Tribunal de Justiça correspondência
da Associação. Mineira de Defesa do Meio Ambiente - AMDA - com
vistas à criação de vara especializada em meio ambiente.

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Dilzon
Meio e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Turismo e de Educação.
Registro de Presenças

A Presidência registra a presença nas galerias dos alunos do 21 ano
do ensino médio da Escola Cenecista Tiradentes, de Conselheiro
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Pena.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia,
conclamamos os demais Deputados desta Casa e toda a sociedade
para sensibilizarmos os nossos Deputados Federais, Senadores e,
principalmente, o Governo Federal, na pessoa do Ministro Márcio
Thomaz Bastos, a fim de que não recebamos, de Brasília, uma
legislação que não condiz com a atual realidade.

O jornal "O Tempo" de hoje, 19 de agosto, publica, em uma das
suas matérias: "Mudança favorece 2.500 presos em Minas. Proposta
que altera a Lei de Crimes Hediondos aliviaria pena de metade dos
detidos em presídios no Estado". O autor da matéria, jornalista Murilo
Rocha, afirma o seguinte: "A proposta do Ministério da Justiça de
alterar a Lei de Crimes Hediondos, permitindo a autores de crimes
considerados bárbaros cumprir parte da pena em regime semi-aberto
ou aberto, poderá favorecer metade dos condenados em Minas
Gerais, detidos em presídios. Entre os 4.625 presos custodiados em
penitenciárias do Estado, de acordo com a Superintendência de
Organização Penitenciária, 2.277 presos, ou seja, 49%, estão
condenados por prática de crimes hediondos e poderão ganhar mais
cedo a liberdade, caso o STF considere a lei inconstitucional, ou o
Congresso Nacional revogue a atual legislação.

Em Minas Gerais, onde a população carcerária total é de 22 mil
presos, aproximadamente 17 mil estão detidos sob a custódia da
Polícia Civil, e cerca de 5 mil, em penitenciárias. De acordo com a Lei
de Crimes Hediondos, instituída em 1990, o réu condenado por crime
hediondo tem de cumprir a pena em regime fechado, sem direito á
progressão da pena. Com a mudança, após cumprir 1/6 da sentença,
como ocorre com o sentenciado comum, o autor de crime hediondo
poderia pedir a progressão para o regime semi-aberto ou aberto".

Senhoras e senhores, estamos diante de uma proposta de alteração
das mais descabidas possíveis nos últimos tempos. Penso nos
autores de crimes bárbaros, ou seja, hediondos, diria até nojentos,
como o praticado contra a menina Míriam Brandão, que, após ter sido
seqüestrada, estuprada, morta e queimada, ainda foi enterrada no
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mesmo lote da casa dos marginais. Pessoas que praticam esse
tipo de crime horrível estariam cumprindo apenas 1/6 da pena. Não
podemos pensar que os assassinos do Promotor Francisco José Lins
do Rego, vítima de crime praticado por encomenda, de crime de
pistolagem, que está disposto no art. 121 do Código Penal com sua
devida qualificação, com uma pena prevista de 18 a 30 anos, em caso
de uma pena de 18 anos de prisão, possam, após cumprirem três
anos, estar na rua. Um dos crimes mais recentes, que abalou todo o
País, foi a chacina de Unaí, onde foram mortos três Fiscais do
Trabalho e o motorista dessa equipe. Estavam ali cumprindo seu
dever e foram modos de forma truculenta, sem nenhuma possibilidade
de defesa. Esse crime também está qualificado no art. 121 - crime de
emboscada, crime por encomenda, crime de pistolagem. Pensar que
os autores e os mandantes dessa chacina poderão cumprir apenas
três anos de prisão é o que o Ministro Márcio Tomaz Bastos está
querendo propor à sociedade brasileira? Quer colocar nas ruas
pessoas que não tiveram nem um pouco de sentimento, ao verem
uma pessoa humana sofrer com os seus crimes.

Mais adiante, há um trecho dessa matéria que diz o seguinte. (- Lê:)
"Em Minas Gerais, uma possível alteração da legislação já é

criticada por representantes do Governo do Estado. De acordo com o
Secretário Adjunto de Defesa Social, Luís Flávio Sapori, contrário à
intenção do Ministro, a lei tem de ser pensada como uma punição
para os autores de crimes bárbaros, e não como uma solução para a
violência."

Quero referendar as palavras do Secretário Luís Flávio Sapori. A
pena para o crime hediondo prevista na Lei n°'8.072, de 25/7/90, foi
prevista como punição, e não como forma de diminuição da violência
e da criminalidade. Se o Governo Federal, os Governos Estaduais e
os Municipais querem resolver problema de carceragem, que passem
a fazer um mutirão com os estagiários de Direito para a revisão de
penas, dando estrutura aos Defensores Públicos que estão
abandonados, e passem a cobrar mais da magistratura; e que se
apliquem as penas previstas na Lei n° 9.099, de 1995, que diz
respeito a "sursis" processual, bem como a Lei n° 9.714, que dá
condições aos Juízes de aplicar penas alternativas, em especial
penas previstas como prestação de serviços. Entendemos que ao



511
cidadão, apesar do delito e do sofrimento da vítima, que furta um
celular, que furta um aparelho de CD num veículo, não se pode aplicar
as mesmas penas impostas ao cidadão que estuprou, violentou e
matou uma criança, praticou uma chacina como a de Unaí e um
homicídio como o do Promotor Francisco José Lins do Rego.
Entendemos que esse infrator da lei, que praticou crimes de menor
potencial ofensivo, tem de ter um abrandamento na pena, tem de
pagar com penas alternativas, tem de ser reinserido socialmente, e
não pode cumprir pena com os chamados criminosos perigosos, que
praticaram crimes hediondos.! Quem pratica esses crimes tem de
cumprir uma pena na mesma proporção da sua monstruosidade.

Na qualidade de Presidente da Comissão de Segurança Pública
desta Casa, não poderia ficar calado diante de uma proposta tão
descabida ora colocada pelo Governo Federal. Entendemos que o
País já não permite pena de morte nem de prisão perpétua e vêm
agora tentar flexibilizar a pena para quem estupra uma criança e
depois a mata ou para aqueles que praticam chacinas por pistolagem?
Isso é um absurdo!

Não podemos entender como um cidadão, em sã consciência,
queira defender a sociedade de bem dessa forma, com uma proposta
descabida e vergonhosa dessas.

O País precisa, cada vez mais, de leis firmes. Já disse aqui, Srs.
Deputados, que a segurança pública foi abandonada. O Governo
Federal e os Governos Estaduais não investem em segurança pública,
no mínimo, há 15 anos; portanto o investimento na melhoria das
condições de trabalho, envolvendo equipamentos, viaturas, salários
dos policiais, é extremamente necessário. Além disso, é preciso uma
reforma ampla no sistema prisional, com a abertura de vagas, fazendo
com que o preso trabalhe, mas o que realmente não cometeu uma
atrocidade contra a família nem contra o cidadão.

E vergonhoso saber que, de um lado, o Governo proponha a lei do
Estatuto do Desarmamento - a qual aprovamos e defendemos -: que
desenvolva uma campanha para desarmar, pedindo aos cidadãos que
entreguem suas armas, no intuito de apregoar a paz e diminuir a
possibilidade de os próprios marginais utilizarem essas armas, que
estão nas mãos do cidadão de bem, numa investida contra uma
residência, um veículo ou contra um sítio, mas, por outro, queira
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flexibilizar exatamente a lei que vem impor um castigo maior, uma
pena de penitência. Um cidadão que pratica crime hediondo tem de
pagar a pena e ser preso. Não se pode simplesmente conceder-lhe o
abrandamento da lei.

Cidadão que nos está ouvindo e pessoas que nos vêem pela TV,
será que o Ministro Márcio Thomaz Bastos já teve uma filha estuprada
e morta logo em seguida? Será que teve um filho seqüestrado e morto
no cativeiro, para que viesse propor ao País um abrandamento de tal
envergadura?

Esperamos que os Deputados Federais que nos representam no
Congresso Nacional, que os Senadores e o Presidente da República
intercedam nessa questão e que não haja esse abrandamento.
Esperamos que não venhamos conviver em Minas Gerais com 2.500
presos, que hoje estão condenados! Que eles não ganhem as ruas,
fazendo novas vítimas!

Compactuamos com a proposta de que os presos que cometeram
crimes de menor potencial ofensivo, como furtos simples, tenham uma
pena variando entre um a quatro anos, prevista no art. 155 do Código
Penal, assim também como a prevista no art. 171, de estelionato,
como também os crimes mais brandos ou contravenções penais.
Esses tipos de crimes têm de ter, por parte da justiça, por parte dos
legisladores e dos operadores do direito, o entendimento de que há
uma possibilidade de recuperação. Agora, dizer que o cidadão que
praticou o assassinato em Unaí deva ser beneficiado com a
flexibilidade da pena, dando-lhe o direito de cumprir 1/6 da pena, é um
absurdo.

2 tráfico de entorpecentes é o único dos crimes previstos como
crime hediondo desde 1990, a pena mínima para esse crime é de 3
anos e a máxima de 15. Podemos pensar em como resolver o
problema.

Como dizia um Delegado de Juiz de Fora, lá as cadeias estão
cheias dos chamados "onze e meio", e não dos criminosos
condenados por tráfico, previsto no art. 12 da Lei n° 6.368. Ou seja,
não são os grandes traficantes que estão presos, mas aqueles
cidadãos infratores da lei, os chamados aviõezinhos, que são pegos
distribuindo drogas na boca de fumo e recebem uma pena pesada por
traficarem, mas têm uma participação de menor importância. Temos
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de buscar soluções para esses infratores, e os Deputados
Federais, os Senadores, o Ministro da Justiça e a Presidência da
República devem pensar como encontrar uma saída e punir
severamente o grande traficante. Para a chamada mula e o chamado
aviãozinho temos de encontrar uma saída. Não que sejam usuários,
para o que há uma pena de seis meses a dois anos. Essa pena tem
sido utilizada permanentemente pela magistratura, quando da
condenação, convertida em penas alternativas de prestação de
serviços, para que essas pessoas não fiquem encarceradas por
longos anos, como acontece na Divisão de Tóxicos e Entorpecentes,
que está abarrotada de presos.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, registro o nosso repúdio a
essa proposta vexatória e descabida do Ministro Márcio Thomás
Bastos de querer flexibilizar essa lei de crimes hediondos. Esperamos
que os nossos Deputados Federais e Senadores não deixem que isso
aconteça, e que o próprio Ministro possa rever sua posição. Não
queremos ver os autores da chacina de Unaí e outros que praticaram
o crime contra o Promotor José Lins do Rego, contra muitos taxistas,
motoristas de ônibus, cobradores e o crime de latrocínio contra muitos
cidadãos, cumprirem apenas 1/3 da pena e ganhar a liberdade.

Enviaremos cópia do nosso pronunciamento aos Deputados
Federais e Senadores mineiros, ao Presidente da República, ao Vice-
Presidente José Alencar e ao Ministro Márcio Thomás Bastos, com a
esperança de que essa proposta não vá adiante, e que a sociedade
não sofra, mais uma vez, nas mãos dos bandidos. Obrigado.

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

Deputados, imprensa, público das galerias, telespectadores da TV
Assembléia, funcionários, antes de iniciar meu pronunciamento
propriamente dito, faço coro com as palavras do Deputado Sargento
Rodrigues, que manifestou sua preocupação com a questão da
flexibilização das penalidades para os crimes hediondos. Realmente
esse assunto muito nos preocupa. Ontem ouvi uma declaração do
Ministro da Justiça e percebi que ele já demonstra uma maneira
diferente de pensar a respeito do que disse ou quis dizer.

Quero usar meu tempo nesta tribuna para abordar o Projeto de Lei
n° 1.807/2004, de minha autoria, que cria o Cadastro Estadual de
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Presos e Foragidos e dá outras providências. O referido projeto já
foi encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça e de
Segurança Pública para receber parecer. Acredito ser de extrema
importância o assunto tratado, especialmente pelo fato de que os
índices de violência aumentam a cada dia em nosso Estado, e minha
contribuição poderá minorar um pouco os assustadores relatos e fatos
a que está sujeita uma população preocupada, aflita, com medo de
sair às ruas.

Trata o referido projeto da organização de um cadastro estadual de
presos e foragidos, para que a população e a nossa polícia tenham à
disposição informações precisas sobre pessoas que cometeram
delitos e estão foragidas e sobre pessoas presas, condenadas ou não.
O cadastro será organizado, mantido e atualizado pela Secretaria de
Defesa Social e disponibilizado para consulta pela Internet. No
cadastro estadual de presos à disposição da justiça, sem condenação
formal, a identificação se limitará à divulgação do nome e da filiação,
proibida a divulgação da imagem do preso. O nome da pessoa que foi
privada da liberdade por ação policial deverá ser inserido no citado
cadastro logo após a lavratura do auto de prisão, com a identificação
do local onde se encontra detida, para que os familiares também
possam ir ao seu socorro com as medidas legais cabíveis,
imediatamente. Resguardado o direito à justiça, é premente informar
que fica obrigado o sistema prisional a dar baixa no cadastro do preso
tão logo seja expedido o alvará de soltura, e seja ele efetivamente
libertado. O cadastro estadual de presos e foragidos estabelecerá
maneiras fáceis de consulta e orientações aos interessados em
denunciar o paradeiro de algum foragido da justiça, sendo mantida em
sigilo a identidade do informante, caso solicitado.

A criminalidade é crescente, e, infelizmente, a cada novo crime
praticado, na maioria das vezes, marginais aperfeiçoam formas de
burlar a lei por meio de diferentes padrões. A sociedade não pode
ficar paralisada diante da manifestação de força e organização que
alguns criminosos têm demonstrado nos assaltos praticados em
nossas rodovias e cidades.

Segundo notícias veiculadas na imprensa mineira, o Aeroporto
Internacional Tancredo Neves - Confins - deverá receber os vôos
nacionais regulares do Aeroporto da Pampulha, já a partir de
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dezembro. O dia certo para a mudança será definido na terça-feira,
24/8/2004, data em que estarão reunidos representantes da
INFRAERO, do Governo de Minas e do Departamento de Aviação
Civil - DAC. O motivo da transferência, como é do conhecimento da
maioria, continua sendo o altíssimo número de vôos no Aeroporto da
Pampulha, inicialmente projetado para atender a 1.500.000
passageiros por ano, o qual está atualmente saturado, com quase 3
milhões, causando todo tipo de transtornos aos moradores da região e
aos próprios passageiros. De acordo com o jornal "Hoje em Dia", de
14/8/2004, o Sindicato Nacional dos Aeroportuários - SINA - informou
que parte dos funcionários do Aeroporto da Pampulha provavelmente
serão deslocados para o Aeroporto de Confins, sendo os demais
mantidos.

Quero também chamar a atenção de todos para a reunião que
solicitei à Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, que
será realizada na próxima quarta-feira, dia 25 de agosto, às 10 horas,
para se discutir o aumento do plano de saúde da PREVIMINAS em
relação aos ex-funcionários da extinta MinasCaixa.

Parece-me que a Secretaria já enviou às pessoas a convocação.
Esperamos que, dessa vez, todos os convidados estejam presentes
para discutir essas questões, principalmente as referentes aos altos
reajustes dos planos de saúde da PREVIMINAS.

Quero ainda externar uma preocupação que me aflige e deve afligir
também muitos Deputados, Deputadas e sociedade. Trata-se de
algumas ações do Governo Federal, em que votei. Isso nos deixa
preocupados. A primeira refere-se à medida provisória enviada ao
Congresso Nacional dando ao Presidente do Banco Central "status"
de Ministro. Esse fato nos faz refletir sobre a necessidade de o
Governo Federal dispor de assessoria, orientadores, enfim, de
pessoas capazes de lhe informar o melhor momento para tomar certas
decisões. Se é realmente de direito, se é necessário que esse cargo
tenha o "status" do de Ministro, entendo que a hora de transformá-lo
deveria ter sido bem antes ou bem depois do atual momento, em que
o Presidente do Banco Central enfrenta suspeitas de irregularidades.

Por último, não entendi uma declaração feita pelo Presidente. Ele
disse que a imprensa é covarde, pois não aceita a criação de uma
comissão para acompanhá-la. Essa foi, no mínimo, uma atitude infeliz.
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Entendo que ele deve retratar-se, porque a imprensa merece o
nosso respeito, visto que seu papel é fundamental à democracia. Por
isso, não entendemos essa declaração. No meu modo de ver, a
declaração dele foi indevida, impensada ou mal orientada. Não é
assim que nós, membros dos Poderes constituídos, devemos tratar a
imprensa.

Temos o dever de nos posicionar em relação às informações
prestadas pela imprensa, mas não podemos generalizar nem nos
posicionar dessa maneira. Não concordamos com essa atitude do
Presidente. Neste momento, não só externamos o nosso
posicionamento em defesa da imprensa mineira e brasileira, mas
também lamentamos essa infeliz declaração do Presidente.

O Deputado Gustavo Valadares (em apar te)* - Deputado Doutor
Viana, meu companheiro do PFL, parabenizo-o pelo seu
pronunciamento. Não estranho a criação do conselho de jornalismo
pelo Governo Federal. Entendo que o Presidente Lula está se
confundindo. Ele tem feito um mapeamento de todos os cargos do
Governo Federal para aqueles que são ligados ao PT e agora está
querendo estender isso aos demais órgãos e setores da economia e
do Estado.

Neste País, o jornalismo é hoje um dos fortes pilares da democracia.
Ademais, há muito tempo, desde que rompemos com a ditadura, a
imprensa tem sido independente.

E agora estamos vendo o Presidente Lula, mais uma vez, de forma
autoritária, querendo criar esse conselho.

Mesmo com toda a propaganda, com todo o "marketing" desse
Governo de muitas promessas e de poucas conquistas, apesar de o
Sr. Duda Mendonça estar por trás de tudo isso, tenho certeza de que
o povo brasileiro sabe que, se hoje o Brasil comemora índices de
exportação, é porque nosso mercado interno não consegue consumir
todos os nossos produtos. Em razão disso, temos esse número
grande de exportadores e de bens exportados.

O povo brasileiro alcançou quase que o ápice de consciência
política. Esse o favor que o Presidente Lula nos prestou. Hoje, o povo
sabe que não existe santo milagreiro, que não cabem mais essas
promessas irresponsáveis que faziam há pouco tempo. Agora, a coisa
tem de ser trabalhada, bem feita, com os pés no chão.
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O PFL continuará sendo uma Oposição responsável, diferente

daquela dos últimos 12 anos. Parabéns a V. Exa.
O Deputado Doutor Viana* - Agradeço sua participação. Muito nos

preocupa que, por meio de medida provisória se dê ao cargo de
Presidente do Banco Central o "status" de Ministro do Governo
Federal. Sabemos que medida provisória tem de acontecer numa
situação de emergência para o Governo, para o País. Não vemos
urgência em mudar a situação, o "status" do cargo de Presidente do
Banco Central para cargo correspondente ao de Ministro. Não
precisava ser por medida provisória, o que pode trancar a pauta de
tantos outros projetos que estão no Senado e na Câmara dos
Deputados, muito mais necessários para o desenvolvimento do País.

Essa transformação do cargo de Presidente do Banco Central dá-
nos a impressão de que querem criar proteção contra as acusações a
que ele está sendo submetido, das quais deveria se defender, o que a
democracia permite.

Deixo registrado, mais uma vez, meu inconformismo com essa
situação criada por meio de medida provisória, desnecessária. Essa
situação não tem nosso aval.

* - Sem revisão do orador.
2a Parte (Ordem do Dia)

P Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2 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.

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 16.192 (originada de desarquivamento do
Projeto de Lei n° 1.640/2004, do Governador do Estado, que dispõe
sobre as diretrizes da elaboração da Lei Orçamentária para o
Exercício Financeiro de 2005, e dá outras providências). Pelo BPSP -
Efetivos: Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Luiz Humberto Carneiro;
Suplentes: Deputados Domingos Sávio e Zé Maia; Pelo Bloco PT-
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PCdoB - Efetivo: Deputado Chico Simões; Suplente: Deputado Biel
Rocha; Pelo PFL - Efetivo: Deputado Doutor Viana; Suplente:
Deputado Gustavo Valadares; Pelo PP - Efetivo: Deputado Paulo
Piau; Suplente: Deputado Dimas Fabiano. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 16.194
(originada do desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.364/2004, da
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, que altera a Lei n° 6.763,
de 26 de dezembro de 1975, a Lei ri 0 13.470, de 17 de janeiro de
2000, e a Lei Delegada n° 60, de 29 de janeiro de 2003,e dá outras
providências). Pelo BPSP - Efetivos: Deputados Ermano Batista e
Márcio Kangussu; Suplentes: Deputados Sebastião Helvécio e Arlen
Santiago; Pelo Bloco PT-PCdoB - Efetiva: Deputada Marília Campos;
Suplente: Deputado Chico Simões; Pelo Pi- - Efetivo: Deputado Jayro
Lesse; Suplente: Deputado João Bittar; Pelo PMDB - Efetivo:
Deputado Adalclever Lopes; Suplente: Deputado Antônio Júlio.
Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei
Complementar n° 88 (originada do desarquivamento do Projeto de Lei
Complementar n° 49/2003, do Governador do Estado, que institui as
carreiras do grupo de atividades jurídicas do Poder Executivo). Pelo
BPSP - Efetivos: Deputados Fábio Avelar e Domingos Sávio;
Suplentes: Deputado Miguel Martini e Deputada Maria Olivia; Pelo
Bloco PT-PCdoB: Efetiva: Deputada Jô Moraes; Suplente: Deputado
André Quintão; Pelo PL: Efetivo: Deputado Dinis Pinheiro; Suplente:
Deputado Roberto Ramos; Pelo PMDB: Efetivo: Deputado Antônio
Júlio; Suplente: Deputado Adalclever Lopes. Designo. As Comissões.

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

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

o
s 3.207/2004, da Comissão de Direitos Humanos, e

3.208/2004, 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
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Educação - aprovação, na 17 0 Reunião Ordinária da 21 Sessão
Legislativa Ordinária da 15a Legislatura, dos Requerimentos nos
3.169/2004, do Deputado Doutor Viana, 3.173/2004, do Deputado
Célio Moreira, e 3.174/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de
Turismo - aprovação, na 15 Reunião Ordinária da 2a Sessão
Legislativa Ordinária da 15a Legislatura, dos Requerimentos n os 3.130,
3.131, 3.170 e 3.171/2004, do Deputado Doutor Viana, 3.142/2004, do
Deputado George Hilton, 3.167/2004, do Deputado Djalma Diniz, e
3.178 a 3.190/2004, do Deputado Leonardo Moreira. (Ciente.
Publique-se.)

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Requerimento do

Deputado Dilzon Meio e outros, solicitando a realização de reunião
especial para homenagear o Movimento das Donas de Casa e
Consumidores de Minas Gerais pelo transcurso de seus 21 anos de
fundação. A Presidência defere o requerimento em conformidade com
o inciso XXI do art. 232 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
nos 419/2003, do Deputado Olinto Godinho, que autoriza o Poder
Executivo a fazer reverter ao Município de Ferros o imóvel que
menciona; 431/2003, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poço Fundo o
imóvel que especifica; 842/2003, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Divinópolis o
imóvel que especifica; 1.347/2004, do Governador dQ Estado, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Machado o imóvel
que especifica; 1.348/2004, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Augusto de Lima o imóvel
que especifica; e 1.397/2004, do Governador do Estado, que autoriza
o Poder Executivo a doar ao Município de Alfenas o imóvel que
especifica. (A sanção.)

21 Fase
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) - 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.
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Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Resolução

n° 1.838/2004, da Mesa da Assembléia, que concede licença ao
Governador do Estado para se ausentar do Estado. A Mesa da
Assembléia 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.

Declaração de voto
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Deputadas e

Deputados, destacamos que, entre os projetos aprovados, tivemos a
felicidade de apresentar uma emenda acolhida e aprovada no Projeto
de Lei n° 842, que estabelece a doação de um imóvel do Governo do
Estado para Divinópolis. Esse imóvel possibilitará a implantação de
uma praça pública no Bairro Danilo Passos, um dos mais populosos
do município. O local, sem infra-estrutura, em frente à igreja, funciona
como área de praça, pois lá ocorrem os eventos da comunidade e os
religiosos. Entretanto, carece de investimentos públicos municipais
para a construção de uma praça. Para isso, é necessário que o
terreno seja do município. Portanto, o Governo do Estado, ao
proceder a essa doação, e nós, ao emendar o projeto, atendemos à
própria comunidade. Assim, em vez de área de lazer - temendo o risco
de haver algum desvirtuamento no futuro, e após ouvir o nosso
querido Pe. Bento -, preferimos o termo praça pública.

A expressão Área de lazer poderia dar margem a uma interpretação
equivocada, levando à construção de algum tipo de equipamento de
lazer que pudesse trazer conflito para a comunidade. E muito bom que
haja de fato uma praça pública bem estruturada e projetada em frente
à igreja.

Em breve, se Deus quiser, o povo de Divinópolis terá a sua praça.
Agradeço a V. Exa. e aos demais colegas. Ficamos felizes em ver
aprovada essa doação ao Município de Divinópolis. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

Questão de Ordem
O Deputado Doutor Viana - Da mesma forma que o Deputado

Domingos Sávio manifestou o seu regogizo pela doação de imóvel à
Divinópolis, também o faço com relação à doação de um imóvel em
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Augusto de Lima, onde será construída uma escola na região rural,
de suma importância para as questões social e educacional da cidade
de Augusto de Lima.

Sr. Presidente, verificando a • inexistência de quórum para a
continuidade dos nossos trabalhos, peço o encerramento, de plano,
da reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
segunda-feira, dia 23, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DA FRUTICULTURA, EM 12/8/2004

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Laudelino Augusto, Carlos Pimenta e a Deputada Ana Maria Resende,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Laudelino Augusto, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos
Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater o tema
Fruticultura Orgânica, observados os seguintes subtemas: tecnologias
de produção, financiamentos, assistência técnica, certificação e
mercado, a pedido dos Deputados Laudelino Augusto e Carlos
Pimenta e da Deputada Ana Maria. A Presidência destina esta parte
da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre o assunto
objeto desta reunião. Registra-se a presença dos Srs. Décio Karan,
Chefe Adjunto de Comunicação e Negócios da Embrapa Milho e
Sorgo; Minam Ester Soares, Presidente do Colegiado de Agricultura
Orgânica do Estado de Minas Gerais; Maria Beatriz Martins Costa,
Diretora do Projeto Biofach América Latina Planeta Orgânico e Rosina
Guerra, Coordenadora da Biofach América Latina, com sede no Rio
de Janeiro; Débora Cristina Siqueira, Coordenadora-Geral da
Certificadora de Produtos Orgânicos Sapucaí, com sede em Pouso
Alegre; Leonardo Femandes Moreira, Coordenador Técnico da
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EMATER; Pedro Luiz Ribeiro Hartung, Diretor Técnico do IMÃ;
Pierre Santos Vilela, Eng°. Agrônomo da FAEMG; Leandro Soares
Moreira, da FETAEMG; Gilberto Fernandes de Freitas, Professor da
Universidade Federal de Viçosa; Priscila Lins, do SEBRAE; Geraldo
Barros, Promotor Industrial do INDI; e Adriana Prado Bicalho, da
Delegacia Federal de Agricultura, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem
ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e convidados, comunica que
na próxima terça-feira, dia 1718, não haverá reunião, devido a visita
que a Comissão fará a Petrolina, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Ricardo

Duarte.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

1.347/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.347/2004, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Machado o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l 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° 1.347/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Machado o

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

de Machado imóvel de propriedade do Estado, com área de 10.000m2
(dez mil metros quadrados), situado no Bairro Caixetas, naquele
Município, registrado sob o n° 7.816, a f Is. 42 do livro 3-K, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Machado.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se à implantação de projetos na área de educação e
assistência social.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.348/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.34812004, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Augusto de Lima o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l°do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.348/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Augusto de Lima

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

Augusto de Lima imóvel de propriedade do Estado, com área de
10.000m2 (dez mil metros quadrados), situado na Fazenda Sumidouro,
naquele Município, registrado sob o n° 3.899, a fls. 30 do livro 3-13, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Corinto.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "capuf' deste artigo
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destina-se ao funcionamento de estabelecimento educacional ou
com finalidade social.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 3 0— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.397/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.397/2004, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Alienas 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 § 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° 1.397/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Alfenas 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

Alfenas área de terreno constituída por urna faixa de 459,34m2
(quatrocentos e cinqüenta e nove vírgula trinta e quatro metros
quadrados), a ser desmembrada de uma área de 10.000m2 (dez mil
metros quadrados), situada entre a Escola Estadual Professor Levindo
Lambert e a Escola Estadual Judith Viana, naquele Município,
registrada sob o n° 549, a fls. 104 do livro 3-T, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Alfenas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "capuf' deste artigo
destina-se à utilização como via pública, denominada Rua João
Florentino da Silva.

Ari. 2° - 0 imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
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Estado, caso não lhe seja dada a destinação prevista no parágrafo
único do art. l.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Biel Rocha.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 24 DE AGOSTO DE 2004

ATA

ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DA SILVICULTURA, EM 13/8/2004

Às 1 Oh45min, comparecem na fazenda do Sr. Jamyr Mendes
Vicente, no Município de Naque, os Deputados Leonardo Quintão,
Célio Moreira, Doutor Viana e Padre João, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Leonardo Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Célio 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 à realização de audiência pública
para ouvir produtores rurais fomentados da CENIBRA. Passa-se à 33
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Célio Moreira em que solicita a suspensão
das reuniões da Comissão pelo prazo de oito dias a contar do dia
23/8/2004, prazo esse necessário para a conclusão de seu relatório
final, retornando os trabalhos no dia 31/8/2004. A Presidência destina
essa parte da reunião a ouvir os convidados e registra a presença dos
Srs. Ivo José, Deputado Federal; Albson Alvarenga, Prefeito Municipal
de Naque; Luiz Alberto Tocchetto, Superintendente de Produção da
CENIBRA; Germano Augiar, Superintendente Florestal da CENIBRA;
Jamyr Mendes Vicente, proprietário da fazenda onde se realiza o
evento e produtor rural fomentado da CENIBRA; José Batuira de
Assis, Secretário Executivo da AMS; Ivo Pêra Eboli, Coordenador de
Silvicultura da EMATER, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência tece suas considerações iniciais; logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
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ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2004.
Paulo Piau, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Célio Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.838/2004
Mesa da Assembléia

Relatório
O Projeto de Resolução n° 1.838/2004, que objetiva conceder

licença ao Governador do Estado para se ausentar do Estado por
período superior a 15 dias, foi apresentado pela Mesa no exercício da
sua competência regimental privativa e em consonância com o art. 62,
inciso XII, da Constituição do Estado.

Aprovado no 1° turno, em 18/8/2004, sem apresentação de emenda,
retorna o projeto ao exame da Mesa a fim de receber parecer para o
2° turno, nos termos do art. 195, c/c o art. 189, do Regimento Interno.

Fundamentação
o projeto em exame preenche os requisitos formais relativos à

matéria, estabelecidos pela Constituição do Estado e pelo Regimento
Interno desta Casa, razão pela qual somos favoráveis a sua
aprovação.

Conclusão
Diante do exposto, a Mesa da Assembléia opina pela aprovação, em

2° turno, do Projeto de Resolução n° 1.838/2004.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 19 de agosto de 2004.
Mau ri Torres, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Rêmolo

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Luiz Fernando Faria - George Hilton.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2004

ATAS

ATA DA 15a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15a LEGISLATURA, EM 10/8/2004

Às 110h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Alberto Bejani e Jô Moraes (substituindo esta ao
Deputado Rogério Correia, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a tratar de assuntos de interesse da Comissão.
Passa-se à r 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° 3.144/2004.
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 Aberto Bejani em que
solicita seja enviado ofício ao Departamento de Aviação Civil, bem
como à Polícia Federal, solicitando providências quanto à
movimentação suspeita no Aeroporto de Goianá, segundo denúncias
da população . local; Sargento Rodrigues em que, pede seja
encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Defesa Social,
solicitando-lhe que informe à Comissão os motivos que determinaram
a rescisão do contrato do ex-Agente de Segurança Penitenciária Sr.
Jorge Luiz da Silva, MASP 183.105. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Jô Moraes.
ATA DA 7a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ, EM
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12/8/2004

As 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues, Rogério Correia, Fábio
Avelar e Domingos Sávio (substituindo este ao Deputado Zé Maia, por
indicação da Liderança do BPSP), membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado 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 registra a
presença do Sr. Itamar Peixoto, técnico da Secretaria de Estado da
Fazenda, que auxilia e acompanha permanentemente os trabalhos da
CPI. A Presidência informa que a reunião se destina a dar
prosseguimento aos trabalhos iniciados na reunião ocorrida na parte
da manhã deste dia, ouvindo-se os convidados: Sra. Cecilia Guidi
Marcolini, Diretora Financeira da Cooperativa Regional dos
Cafeicultores de São Sebastião do Paraíso - COOPARAISO -; os Srs.
Orlando Carlos Editore, Diretor-Superintendente da COOPARAISO; e
Fernando Mota, consultor responsável pela auditoria contábil da
COOPARAISO; e o intimado Sr. José Caproni de Carvalho, produtor
rural. O Presidente determina que os membros presentes prossigam
com suas perguntas à Sra. Cecilia Guidi Marcolini. Encerradas as
perguntas dirigidas a esta convidada, o Deputado Rogério Correia
apresenta requerimento no qual solicita sejam cancelados os convites
e as intimações, para depor na CPI, feitos aos Srs. Orlando Carlos
Editore, Fernando Mota, José Caproni de Carvalho, Marcos Donizetti
Pimenta, Pedro Rosa Jeremias e José Aparecido Baião. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. O Presidente dispensa então os
Srs. Orlando Carlos Editore, Fernando Mota e José Caproni de
Carvalho, presentes nesta reunião, agradecendo-lhes a colaboração e
o comparecimento, e dá prosseguimento aos trabalhos. Na fase de
discussão e votação de'proposições da Comissão, o Deputado
Sargento Rodrigues apresenta requerimento no qual solicita seja
encaminhado ofício à Presidência da COOPARAISO para que forneça
a esta Comissão cópia dos documentos referentes à auditoria
realizada em 31/7/2004, pela empresa CAPEMG. Submetido a
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votação, é o requerimento aprovado. A Presidência define a data
do dia 26/8/2004 para realizar a reunião referente à CAFEPOÇOS, de
Poços de Caldas. O Presidente esclarece que o teor desta reunião
consta, na íntegra, nas notas taqoigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece o comparecimento do Sr. Itamar
Peixoto, agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2004.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Sargento Rodrigues - Fábio

Avelar - Domingos Sávio - Padre João.	 -
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO

DE LEI N°16.114, EM 24/8/2004
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Biel Rocha e Fábio Avelar, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Biel
Rocha, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado 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, em turno único, o parecer do relator
sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 16.114, do Governador do
Estado, e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à P
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela manutenção do Veto
Total à Proposição de Lei n° 16.114, em turno único (relator: Deputado
Fábio Avelar). Por se tratar da última reunião da Comissão, o
Presidente suspende os trabalhos por alguns minutos para lavratura
da ata. Reabertos os trabalhos, e em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Fábio Avelar, o Presidente dispensa a
leitura da ata da presente reunião, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Cumprida a
finalidade da reunião e desta Comissão, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2004.
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Biel Rocha, Presidente - Ermano Batista - Fábio Avelar.

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

16.114
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto total à
Proposição de Lei n° 16.114, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Governador Valadares o imóvel que especifica.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n°
258/2004.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer, nos
termos do art. 111, 1, "b", c/c o art. 222, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Proposição de Lei n° 16.114 autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Governador Valadares imóvel com área de 13.095m2,
para que ali seja construído um centro social comunitário.

Como razões do veto, o Governador alegou a contrariedade ao
interesse público, porque a referida proposição opõe-se à política,
adotada pela atual administração do Estado, de redução de despesas
com locação de imóveis destinados aos seus serviços. Alega, ainda,
que no Município de Governador Valadares existem vários órgãos
estaduais que não possuem sede própria, podendo ser esse imóvel
Qbjeto de permuta por outros susceptíveis de abrigá-los.,

A prévia autorização legislativa para a alienação de bens imóveis
públicos é exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado; na
Lei Federal n° 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da
administração pública; e no § 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, do Distrito Federal e dos municípios.

Cabe ressaltar que a doação de imóveis, embora necessite da
autorização deste Poder, é ato reservado exclusivamente ao
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Governador, uma vez que o art. 90, inciso XIV, da Carta mineira, a
ele atribui a competência privativa de dispor sobre a organização e a
atividade do Poder Executivo. A proposição de lei tem caráter
meramente autorizativo e o negócio jurídico somente será
aperfeiçoado com a conjugação da vontade dos dois Poderes.

Diante da manifestação contrária do Poder Executivo, a
transformação dessa proposição em lei, por meio da rejeição do veto
em análise, em nada contribuirá para a adoção da medida nela
consubstanciada, tornando-se inócua.

Devemos, em decorrência disso, acolher a diretriz emanada do
Executivo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto total à

Proposição de Lei n°16.114.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 2004.
Biel Rocha, Presidente - Fábio Avelar, relator - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°823/2003

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei n°
823/2003 cria o Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP - e dá
outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 19/6/2003, a proposição
foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A requerimento
do Deputado Durval Angelo, foi o projeto também distribuído à
Comissão de Direitos Humanos. As Comissões de Constituição e
Justiça e de Direitos Humanos perderam prazo para emitir parecer
sobre a matéria.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 102, XV, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame objetiva a criação do Fundo Estadual de

Segurança Pública - FESP - com vistas ao financiamento de ações e
projetos voltados para a modernização e o reaparelhamento dos
órgãos públicos encarregados da segurança pública, em especial a
Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do
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Estado.

A Constituição Federal, em seu art. 167, inciso IX, permite a criação
de fundos de qualquer natureza desde que haja a devida autorização
legislativa. Os parâmetros normativos para a instituição e a extinção
de fundos encontram-se consignados na Lei Complementar n° 27, de
1993, modificada pela Lei Complementar n° 36, de 1995.

O art. 1° do projeto em análise fixa o objetivo do Fundo a ser criado.
O art. 20 nomina quem serão seus beneficiários. O art. 30 estabelece
que o Fundo terá natureza e individuação contábeis e prazo de
duração indeterminado. O art. 4 0 determina quais serão os recursos a
compor o FESP. O art. 50 e o 60 determinam o órgão gestor, suas
incumbências e o agente financeiro e suas competências Os
integrantes do grupo coordenador do FESP encontram-se
discriminados no art. 70 do projeto. O art. 8 0 define a competência
desse grupo, além das já estabelecidas na Lei Complementar n° 27. O
art. 9° dispõe sobre os demonstrativos financeiros do FESP, que
deverão obedecer ao disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17/3/94, e
às normas do Tribunal de Contas do Estado.

Conforme a justificação que acompanha o projeto de lei em apreço,
a situação dos órgãos de segurança pública no Estado é bastante
preocupante. Estudos realizados pelas Polícias Civil e Militar e pelo
Corpo de Bombeiros Militar apontam para a urgente necessidade de
reaparelhamento dessas instituições, para que possam cumprir as
tarefas que constitucionalmente lhes são atribuídas.

Ainda de acordo com o autor do projeto, a escassez de recursos
para investimentos tem sido uma constante no quadro orçamentário
estadual.

Assim, entendemos que a criação de um fundo, com a definição de
recursos específicos, que assegurem o prosseguimento de ações e de
investimentos na função de segurança pública, objetivo maior que
orienta a criação do FESP, não compromete a ação do poder público.

Esta Comissão, em diversas audiências, constatou a inexistência de
recursos para investimento nos órgãos responsáveis pela segurança
pública, em especial, o Corpo de Bombeiros Militar. Visando aprimorar
o projeto, esta relatoria optou por apresentar um substitutivo, no qual
faz modificações importantes, que passamos a enumerar: a primeira
trata dos recursos que comporão o FESP. A principal fonte de
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recursos será proveniente do recolhimento de taxas dos itens 1 e 3
das Tabelas B, D e M da Lei n° 6.773, de 26/12/75, modificada pela
Lei n° 14.938, de 29/12/2003. Estabelece também que os recursos do
FESP somente poderão ser empenhados com despesas de pessoal
até o limite de 30% do total dos recursos disponíveis. Outra
modificação é a substituição do órgão gestor: em lugar da Secretaria
de Estado de Fazenda, a Secretaria de Estado de Defesa Social.

Altera, finalmente, a composição do grupo coordenador, definindo
seus integrantes conforme a reforma administrativa realizada no início
do atual Governo.

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

823/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO N°1
Cria o Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP - e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP

-, que tem como objetivos:
- a adequação, a modernização e a aquisição de novos

equipamentos de uso constante dos órgãos públicos estaduais
envolvidos em atividades de segurança pública;

II - a formação e a capacitação profissional dos agentes e técnicos
de segurança pública;

III - a informatização dos arquivos e dados da área de segurança
pública.	 .

Art. 20 - O FESP, de natureza e individuação contábeis, tem prazo
de duração indeterminado.

Art. 30 - São beneficiários do FESP:
- a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;

II - a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;
III - o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - Poderão ser beneficiários do FESP, mediante

celebração de convênios com a Secretaria de Estado de Defesa
Social, entidades civis sem fins lucrativos que tenham por finalidade
estatutária precípua a promoção de atividades de interesse social na

ri
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área de segurança pública.
Art. 4° - São recursos do FESP:

- as dotações orçamentárias do Estado e os créditos adicionais;
II - as doações, as contribuições em dinheiro, os valores e os bens

móveis e imóveis, devidamente identificados, que venha a receber de
organismo governamental, nacional ou internacional, bem como de
pessoa física ou jurídica;

III - os resultantes de aplicação financeira de recursos do FESP,
realizada na forma da lei;

IV - os advindos de convênio celebrado na área da segurança
pública com a União ou com entidade nacional ou internacional,
pública ou privada;

V - o total de recursos provenientes das taxas previstas nos itens 1 e
3 das Tabelas B, O e M da Lei n° 6.773, de 26 dezembro de 1975,
modificada pela Lei n° 14.938, de 29 dezembro de 2003;

VI - outros recursos a ele destinados.
§ 1 0 - Os recursos de que trata este artigo serão depositados em

conta especial, mantida pelo Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais - BDMG.
§ 20 - Os recursos destinados aos órgãos estaduais serão utilizados,

prioritariamente, em despesas de capital e destinados a projetos e
ações que contribuam para a integração de atividades entre os órgãos
de segurança pública.

§ 3° - Os recursos oriundos do FESP somente poderão ser
empenhados com despesas de pessoal até o limite de 30% (trinta por
cento) do total dos recursos disponíveis.

Art. 50 - O Tesouro Estadual repassará mensalmente ao FESP os
recursos destinados á execução de seu orçamento, provenientes das
fontes sob sua responsabilidade.

Art. 60 - O órgão gestor do FESP é a Secretaria de Estado de
Defesa Social, à qual incumbe, entre outras atribuições:

- providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no
orçamento do FESP, antes de sua aplicação;

II - organizar o cronograma financeiro de receita e despesa e
acompanhar sua execução e a aplicação das disponibilidades de
caixa;

III - responsabilizar-se pela execução do cronograma físico do
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projeto ou da atividade beneficiada com recursos do FESP.

Art. 70 - O agente financeiro do FESP é o BDMG, ao qual compete:
- aplicar os recursos do FESP segundo as normas e os

procedimentos definidos pelo órgão competente;
II - remunerar diretamente ou aplicar as disponibilidades temporárias

de caixa para evitar a descapitalização do FESP;
III - comunicar ao órgão gestor, no prazo máximo de cinco dias úteis,

a realização de depósitos a crédito do FESP, com especificação da
origem;

IV - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos do FESP sob
sua responsabilidade.

Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a nenhum tipo de
remuneração pelos serviços prestados.

Art. 80 - Integram o grupo coordenador do FESP, nos termos do
inciso X do art. 30 da Lei Complementar n° 27, de 18 de janeiro de
1993:

- um representante da Secretaria de Estado de Defesa Social;
II - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;
III - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão;
IV - um representante do BDMG;
V - um representante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;
VI - um representante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de

Minas Gerais;
VII - um representante da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;
VIII - um representante da Comissão de Segurança Pública da

Assembléia Legislativa;
IX - um representante indicado pela Ordem dos Advogados do

Brasil, seção de Minas Gerais;
X - um representante do Ministério Público Estadual;
XI - um representante escolhido em reunião pública dos Conselhos

Comunitários de Segurança Pública.
Art. 90 - Compete ao grupo coordenador, além das funções

estabelecidas na Lei Complementar n°27, de 1993:
- aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme as diretrizes

estabelecidas nos planos de ação governamental e nas deliberações
do Conselho de Defesa Social;
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II - acompanhar a execução do plano de aplicação dos recursos;
III - elaborar o cronograma financeiro de receita e despesa do FESP;
IV - elaborar a proposta orçamentária do FESP;
V - definir a aplicação das disponibilidades transitórias de caixa do

FESP.
Art. 10 - Os demonstrativos financeiros do FESP obedecerão ao

disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1994, e às
normas do Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo único - Os demonstrativos a que se refere o "caput' deste
artigo serão atualizados mensalmente e ficarão disponíveis para
consulta pública, por meio da Internet.

Art. 11 - Fica instituída a contribuição do cidadão, facultativa aos
consumidores de energia elétrica no Estado, visando à arrecadação
de doações para o FESP.

Parágrafo único - As guias de conta de energia elétrica incluirão os
seguintes dados relativos à contribuição de que trata o "caput" deste
artigo:

- informação sobre o caráter facultativo da taxa;
II - discriminação de três valores para escolha do doador.
Art. 12 - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias

contados da data de sua publicação.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Jô Moraes, relatora - Alberto

Bejani.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.188/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei n°1.188/2003
proíbe que, nas embalagens de produtos destinados prioritariamente a
crianças e adolescentes, sejam veiculadas mensagens impróprias
para esse público.

Aprovado em 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, apresentado
por esta Comissão, retorna o projeto a fim de receber parecer para o
20 turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno. Cabe-nos,
ainda, elaborar a redação do vencido no 1° turno, que é parte deste
parecer.
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Fundamentação
A proposição em análise proíbe a veiculação, em produtos

destinados prioritariamente a crianças e adolescentes, de ilustrações,
fotografias, legendas, anúncios de bebidas alcoólicas ou tabaco, jogos
de azar e outros conteúdos impróprios para a referida faixa etária,
com a finalidade de evitar o incentivo ao consumo de produtos ou a
práticas que possam levar ao vício.

Trata-se de um importante projeto, que tem o objetivo de livrar
crianças e adolescentes de qualquer forma de indução a vícios,
resguardando seu direito à dignidade.

O público-alvo do projeto em análise encontra proteção na Carta
Magna, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, no âmbito
estadual, na Lei n°12.171, de 1996.

A Comissão de Constituição e Justiça, considerando que, em sua
forma original, o projeto não lograria êxito, por ferir o princípio da
distribuição de competências, apresentou o Substitutivo n° 1, que não
visa à criação de uma lei, e sim à alteração de uma lei já existente, ou
seja, a Lei n° 12.171 de 1996.

Tal procedimento obedece também aos ditames desta Casa, que
tem buscado a consolidação das leis, fugindo ao esquema de leis
esparsas sobre o mesmo assunto; entretanto, em nosso parecer para
o 1° turno, entendemos que a alteração efetuada no art. 1° da referida
lei poderia gerar dúvida no futuro, uma vez que incluiu a expressão
"produtos cuja embalagem contenha ilustração, fotografia, legenda ou
anúncios de bebidas alcóolicas, tabaco, jogos de azar e outros", mas
retirou os termos específicos "cigarro "e "bebida alcoólica".

Para afastar qualquer possibilidade de interpretação errônea,
apresentamos, em nosso parecer para o 1° turno, o Substitutivo n° 2,
rejeitando o Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Não havendo necessidade de reparo por parte desta Comissão,
mantemos nosso entendimento, que é pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n° 2.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de

Lei n° 1.188/2004 na forma do vencido no 1° turno, que é parte deste
parecer.
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Sala das Comissões, 24 de agosto de 2004.
Marília Campos, Presidente - Elmiro Nascimento, relator - André

Quintão.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°1.188/2003

Altera a Lei n° 12.171, de 31 de maio de 1996, que proíbe a venda
de cigarro e bebida alcoólica nas escolas públicas do 1° e 2 0 graus da
rede estadual de ensino e nas conveniadas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1° - O "caput" do art. 1° da Lei n° 12.171, de 31 de maio de

1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica proibida, nas escolas de ensinos fundamental e médio

da rede estadual de ensino e nas conveniadas, a venda de cigarro e
bebida alcoólica bem como de produto cuja embalagem contenha
ilustração, fotografia, legenda ou anúncio de:

- bebida alcoólica;
II - tabaco;
III - jogo de azar;
IV - produtos impróprios para crianças e adolescentes.
Parágrafo único - Inclui-se no disposto neste artigo a proibição da

venda durante festa realizada nas dependências das escolas,
qualquer que seja o promotor do evento.".

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

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.538/2004
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.538/2004

visa a alterar 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. Aprovada em 1° turno, na forma original,
retorna a matéria a esta Comissão, para receber parecer no 20 turno,
nos termos do art. 189, § 1 0, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame objetiva dar à Companhia de

Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE -
a denominação de Companhia de Tecnologia da Informação do
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Estado de Minas Gerais - PRODEMGE.

A proposta de alteração da denominação da empresa pública
PRODEMGE, com a inclusão da expressão "tecnologia da
informação", deve-se à expansão das atividades dessa entidade na
área de informática, ultrapassando o serviço de processamento de
dados.

Manifestamo-nos favoráveis à aprovação da proposição em análise,
ratificando o nosso posicionamento no 1° turno.

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

1.538/2004 em 2° turno.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar, relator - Jô Moraes -

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.048/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1 .048/2003, de autoria do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a Escola Paroquial Pio
XII, com sede no Município de Poços de Caldas, 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° 1.048/2003
Declara de utilidade pública a entidade Escola Paroquial Pio XII,

com sede no Município de Poços de Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Escola

Paroquial Pio XII, com sede no Município de Poços de Caldas.
Art. 20 - Esta lei entra em Vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de agosto de 2004.
Dialma Diniz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.102/2003
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.102/2003, de autoria do Deputado Chico
Simões, que declara de utilidade pública o Centro de Assistência
Social e Incentivo ao Bem - CASIB -, com sede no Município de
Coronel Fabriciano, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 10 do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.102/2003
Declara de utilidade pública o Centro de Assistência Social e

Incentivo ao Bem - CASIB -, com sede no Município de Coronel
Fabriciano.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Assistência

Social e Incentivo ao Bem - CASIB -, com sede no Município de
Coronel Fabriciano.

Ad. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.183/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.183/2003, de autoria da Deputada Lúcia

Pacífico, que declara de utilidade pública a Associação Feminina da
Vila Bernadete e Adjacências, com sede no Município de Belo
Hbrizonte, 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° 1.18312003
Declara de utilidade pública a Associação Feminina da Vila

Bernadete e Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Feminina da Vila Bernadete e Adjacências, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de agosto de 2004.
Djalma Diniz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.421/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.421/2004, de autoria do Deputado Adelmo

Carneiro Leão, que declara de utilidade pública a Sociedade Caritativa
e Educacional São Jerônimo, com sede no Município de Uberaba, 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° 1.421/2004
Declara de utilidade pública a unidade da Sociedade Caritativa e

Educacional São Jerônimo com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a unidade da Sociedade

Caritativa e Educacional São Jerônimo com sede no Município de
Uberaba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
.Saladas Comissões, 16 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.433/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.433/2004, de autoria da Deputada Maria Olívia,

que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da
Comunidade São Cristóvão, com sede no Município de Lagoa da
Prata, 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

kA
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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°1.433/2004
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da

Comunidade São Cristóvão, com sede no Município de Lagoa da
Prata.

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

Moradores da Comunidade São Cristóvão, com sede no Município de
Lagoa da Prata.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de agosto de 2004.
Djalma Diniz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Vanessa Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.578/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.578/2004, de autoria do Deputado Fábio

Avelar, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Quintas da Serra, com sede no Município de Caeté, 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° 1.57812004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Quintas da

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

Comunitária Quintas da Serra - ACQUINTAS -, com sede no Município
de Caeté.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de agosto de 2004.
Djalma Diniz, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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1.580/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.580/2004, de autoria do Deputado Gustavo

Valadares, que declara de utilidade pública a Associação Brasileira de
Resgate da Cidadania - ABRECI -, 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 § 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° 1.580/2004
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Resgate da

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

de Resgate da Cidadania - ABRECI -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de agosto de 2004.
Djalma Diniz, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.581/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.581/2004, de autoria do Deputado Gustavo

Valadares, que declara de utilidade pública a Instituição Assistencial
Nosso Lar, 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 § 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° 1.581/2004
Declara de utilidade pública a entidade Instituição Assistencial

Nosso Lar, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1  - Fica declarada de utilidade pública a entidade Instituição

Assistencial Nosso Lar, com sede no Município de Contagem.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de agosto de 2004.
Djalma Diniz, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
1.582/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.582/2004, de autoria da Deputada Maria José

Haueisen, que declara de utilidade pública a Creche São João Batista,
com sede no Município de Pavão, 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° 1.582/2004
Declara de utilidade pública a Creche São João Batista, com sede

no Município de Pavão.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche São João

Batista, com sede no Município de Pavão.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.583/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.583/2004, de autoria da Deputada Maria José

Haueisen, que declara de utilidade pública o Asilo Lar dos Velhinhos,
com sede no Município de Pavão, 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° 1.583/2004

Declara de utilidade pública o Asilo Lar dos Velhinhos, com sede no
Município de Pavão.

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

Velhinhos, com sede no Município de Pavão.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de agosto de 2004.
Djalma Diniz, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.584/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.584/2004, de autoria da Deputada Maria José

Haueisen, que declara de utilidade pública a Associação Cidadania e
Fraternidade - ACF -, com sede no Município de Pavão, 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° 1.584/2004
Declara de utilidade pública a Associação Cidadania e Fraternidade

- ACF -, com sede no Município de Pavão.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art; 1° - Fica declarada de utilidade pública a 'Associação Cidadania

e Fraternidade - ACF -, com sede no Município de Pavão.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.591/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.591/2004, de autoria do Deputado Mauri

Torres, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Surdos de Monlevade - APAS-MON -, com sede no



547
Município de João Monlevade, 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°1.591/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Surdos de Monlevade e Região - APAS-MON -, com sede no
Município de João Monlevade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Surdos de Monlevade e Região - APAS-MON -, com sede
no Município de João Monlevade.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.594/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.594/2004, de autoria do Deputado Ricardo

Duarte, que declara de utilidade pública a Creche Amor de Mãe, com
sede no Município de Limeira do Oeste, 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° 1.59412004
Declara de utilidade pública a Creche Amor de Mãe, com sede no

Município de Limeira do Oeste.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Amor de Mãe,

com sede no Município de Limeira do Oeste.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - DjaIma Diniz, relator - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.600/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.600/2004, de autoria do Deputado Padre João,

que declara de utilidade pública a Casa Assistencial São Francisco de
Assis - CASFA -,'com sede no Município de Viçosa, 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° 1,600/2004
Declara de utilidade pública a Casa Assistencial São Francisco de

Assis - CASFA -, com sede no Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Casa Assistencial São

Francisco de Assis - CASFA -, com sede no Município de Viçosa.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Bíel Rocha, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.601/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.601/2004, de autoria, do Deputado Antônio

Júlio, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores de
Brumado - AMOB -, com sede no Município de Pitangui, 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 tsr 1.601/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores de
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Brumado - AMOB -, com sede no Município de Pitangui.

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

Moradores de Brumado - AMOB -, com sede no Município de Pitangui.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de agosto de 2004.
Djalma Diniz, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
1.603/2004

Comissão de Redação
• O Projeto de Lei n° 1.603/2004, de autoria do Deputado Ermano

Batista, que declara de utilidade pública a Creche Sagrada Face, com
sede no Município de Peçanha, 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° 1.603/2004
Declara de utilidade pública a Creche Sagrada Face, com sede no

Município de Peçanha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Sagrada Face,

com sede no Município de Peçanha.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Biel Rocha, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.606/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.606/2004, de autoria do Deputado Ricardo

Duarte, que declara de utilidade pública a Creche Espírita Josefina de
Magalhães, com sede no Município de Ituiutaba, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
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do § 1 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° 1.606/2004

Declara de utilidade pública a Creche Espírita Josefina de
Magalhães, com sede no Município de ltuiutaba.

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

Josefina de Magalhães, com sede no Município de ltuiutaba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Biel Rocha, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
1.618/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.61812004, de autoria do Deputado Célio

Moreira, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Moradores do Bairro Pompéia, com sede no Município de Morro
da Garça, 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° 1.61812004
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro Pompéia, com sede no Município de Morro da
Garça.

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

Comunitária dos Moradores do Bairro Pompéia, com sede no
Município de Morro da Garça.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Maria Oljvia, Presidente - Biel Rocha, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
1.63412004
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1 .634/2004, de autoria do Deputado Doutor
Viana, que declara de utilidade pública o Conselho Central de Curvelo
da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sedé no Município de
Curvelo, 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° 1.634/2004
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Curvelo da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Curvelo.

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

Curvelo da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Curvelo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Biel Rocha, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.681/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.681/2004, de autoria da Deputada Maria Olivia,

que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Frei Inocêncio, com sede no Município de Frei
Inocêncio, 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° 1.681/2004
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Frei Inocêncio, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Frei Inocêncio, com sede
nesse Município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Biel Rocha, relator - Djalma Diniz.

PARECER SOBRE AS EMENDAS N°S6 E 7, APRESENTADAS EM
PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI N° 657/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Milton, o projeto de lei em análise
dispõe sobre a obrigatoriedade do registro do grupo sanguíneo e do
fator RH nos uniformes dos trabalhadores que menciona e dá outras
providências.

Preliminarmente, a proposição foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade da matéria, com alguns reparos
realizados por meio de cinco emendas, com o objetivo de corrigir as
falhas que impediriam sua tramitação nesta Casa.

A seguir, a matéria foi apreciada por esta Comissão e pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, as quais
opinaram por sua aprovação com as emendas apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Durante a discussão no 1 0 tumo, em Plenário, foram apresentadas
pelo Deputado Doutor Viana as Emendas n os 6 e 7, que vêm agora a
esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do
art. 102, XIV,c/c o art. 188, § 2 0, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em questão visa a determinar que as empresas que

operam com frota de veículos automotores afixem, nos uniformes dos
motoristas e ajudantes de viagem, etiqueta contendo o grupo
sanguíneo e o fator RH desses profissionais. A referida etiqueta
deverá localizar-se na pàtte dianteira do uniforme ou camisa do
funcionário.

Analisando as Emendas nos 6 e 7, apresentadas em Plenário,
verificamos o seguinte: a Emenda n°6 apenas acrescenta ao art. 1 o a
palavra "crachás" para conter a informação do tipo sanguíneo e do
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fator RH dos funcionários em questão. Consideramos
desnecessário o detalhe, uma vez que as empresas devem ter o
direito de colocar a informação onde melhor lhes convier. Somos,
portanto, pela rejeição da Emenda n°6. A Emenda n°7 suprime o art.
40 do projeto, o qual trata da penalidade imposta ao descumprimento
do disposto na lei.

Cumpre frisar que o assunto foi alvo de correção efetuada na
Comissão de Constituição e Justiça por meio da Emenda n° 4. O
projeto impunha à empresa infratora multa em UFIR. Considerando-se
que o índice Unidade Fiscal de Referência - UFIR - foi extinto, a
Emenda n°4 adota, na redação do art. 4°, a Unidade Fiscal do Estado
de Minas Gerais - UFEMG.

A Emenda n° 7, em análise, suprime o referido art. 40, por seu autor
julgá-lo desnecessário, uma vez que temos em vigor o Decreto n°
32.656, de 1991, que contém o Regulamento de Serviço de
Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal do Estado de Minas
Gerais - RSTC -' em que há um capítulo que trata de "Infração e
Penalidades". Em seu art. 72, que cuida especificamente de multas,
fixa a multa de 500 vezes o coeficiente tarifário para, entre outras
infrações, "a ausência, no veículo, de documento que ali deveria
estar".

Entendemos que o documento de que trata este projeto, ou seja, a
etiqueta contendo o grupo sangüíneo e o fator RH do condutor e seu
ajudante, se encontra entre os documentos que devem estar no
veículo, mais precisamente afixado em seus uniformes.

Dessa forma, acatamos a Emenda n° 7, apresentada em Plenário.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Emenda n° 7 e pela
rejeição da Emenda n° 6, apresentadas em Plenário, em 1° turno, ao
Projeto de Lei n° 657/2003.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2004.
Marília Campos, Presidente e relatora - Elmiro Nascimento - André

Quintão.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2004

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO N°5.217, DE 25 DE AGOSTO DE 2004
Concede licença ao Governador do Estado para ausentar-se do

Estado.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

aprovou, e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. 1° - Fica concedida licença ao Governador do Estado para

ausentar-se do Estado, por período superior a quinze dias, de 27 de
agosto de 2004 a 14 de setembro de 2004, a fim de empreender
viagem oficial ao Japão e à França.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 25 de agosto de

2004.
Deputado Mauri Torres - Presidente
Deputado Antônio Andrade - 1°-Secretário
Deputado Luiz Fernando Faria - 20-Secretário

ATAS
ATA DA 648 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 28 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 24/8/2004
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: V Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 8 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n°
1.845/2004 - Requerimentos n

o
s 3.209 a 3.213/2004 - Comunicações:

Comunicação do Deputado Wanderley Ávila - Oradores Inscritos:
Discursos do Deputado Jayro Lessa e da Deputada Jô Moraes;
questão de ordem; discurso da Deputada Jô Moraes - 2 8 Parte
(Ordem do Dia): 18 Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr.
Presidente - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Antônio Andrade - Luiz Femando Faria - George Hilton - Adalclever
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Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende
- André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil
Pereira - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô
Moraes - João Leite - José Henrique - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Luiz Humberto Carneiro - Marcelo Gonçalves - Márcio
Kangussu - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Olinto
Godinho - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho do
Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h13min, a lista

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

i a Parte
V Fase (Expediente)

Ata
-0 Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura

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

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Suas Brasileiro, Vice-Líder do PMDB, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 2.992/2004, da Deputada Ana Maria
Resende.

Do Sr. Leal Júnior, Presidente da União Nacional dos Legislativos
Estaduais, solicitando o apoio desta Casa à iniciativa da Secretaria de
Mulheres no sentido de qúë seja criada a Comissão Permanente de
Políticas para Mulheres.

Do Sr. Murilo de Campos Valadares, Secretário Municipal da
Coordenação de Política Urbana e Ambiental, encaminhando versão
do Plano Municipal de Saneamento - PMS. (- A Comissão de Meio
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Ambiente.)

Do Sr. Affonso Damasio Soares, Chefe de Gabinete do Secretário
de Agricultura, prestando informações relativas ao Requerimento n°
3.020/2004, do Deputado Weliton Prado.

Da Sra. Adriana Welter de Freitas, Diretora de Relações Públicas do
Tribunal de Alçada, encaminhando voto de congratulações proposto
pelo Juiz Osmando Almeida desse Tribunal, pela promulgação da
Emenda à Constituição n°22.

Do Sr. Adolfo Garrido, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
do DER-MG-SINTDER, encaminhando dossiê intitulado "O DER-MG e
o Governo". (- A Comissão de Administração Pública.)

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° 1.845/2004
Revoga o inciso V e o § 20 do art. 1° da Lei n° 15.294, de 5 de

agosto de 2004, que altera a 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 0 - Ficam revogados o inciso V e o § 2 0 do art. 1° da Lei n°

15.294, de 5 de agosto de 2004, que altera a Lei n° 12.972, de 27 de
julho de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública e dá
outras providências.

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 projeto de lei em apreço visa a suprimir o inciso V da

Lei n° 15.294, de 2004, que inclui no rol de requisitos para que uma
associação ou fundação seja declarada de utilidade pública, sua
inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. O parágrafo 20
também é suprimido por conter matéria afeta a esse assunto.

E de fundamental importância a supressão desses dispositivos a fim
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de que entidades sem fins lucrativos, que prestam serviços à
comunidade local não ligados diretamente à assistência social,
possam ser declaradas de utilidade pública. Vejamos.

Segundo a Lei n° 12.262, de 22/7/96, que dispõe sobre a política
estadual de assistência social, cria o Conselho Estadual de
Assistência Social - CEAS -, e dá outras providências, consideram-se
assistência social o amparo à criança e ao adolescente carente; o
amparo ao idoso carente; o amparo à pessoa portadora de deficiência,
a promoção de sua habilitação profissional e de sua integração ao
mercado de trabalho; o amparo à família carente e a promoção da
integração de seus membros ao mercado de trabalho; e o apoio ao
adolescente carente por meio do desenvolvimento de habilidades
técnicas e educativas. Portanto, como se percebe, não estão incluídas
atividades de proteção ao meio ambiente, ou de valorização do
patrimônio histórico, por exemplo.

Para esclarecer quais entidades são consideradas de assistência
social para fins de inscrição nos Conselhos Municipais e Estaduais de
Assistência Social, a Resolução n° 31 de 2003, estabelece, em seu
art. 1°, que são entidades de assistência social aquelas que prestam,
sem fins lucrativos, atividades de proteção à família, à gestante, à
criança, ao adolescente e ao idoso; de amparo às crianças e
adolescentes carentes; de promoção da integração ao mercado de
trabalho; de habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de
deficiências e promoção de sua integração à vida comunitária.

Portanto, para uma entidade obter certificado de inscrição no
Conselho Municipal ou Estadual de Assistência Social ela deve
atender a uma dessas finalidades.

Como se pode perceber, a Lei n° 15.294, de 2004, exclui do âmbito
de abrangência da declaração de utilidade pública entidades que
prestam serviços à sociedade que não na área de assistência social,
mas tão importantes quanto. Uma entidade que realiza atividades de
proteção ao meio ambiente, por exemplo, estaria impossibilitada de
possuir o título de utilidade pública visto que jamais conseguiria obter
a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social.

Por ser justo esse projeto, peço o apoio dos nobres pares à
aprovação desta lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.20912004, dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Doutor Viana,

Chico Simões, Célio Moreira, Fábio Avelar, Biel Rocha, Laudelino
Augusto, Elmiro Nascimento, Chico Rafael, Ermano Batista, Sargento
Rodrigues, Padre João, José Henrique, Dalmo Ribeiro Silva, Roberto
Carvalho, Rogério Correia, André Quintão, Doutor Ronaldo e Gustavo
Valadares e das Deputadas Jô Moraes, Lúcia Pacífico, Maria José
Haueisen e Marília Campos, solicitando a indicação do Sr. Alexandre
Bossi Queiroz como candidato ao cargo de Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado. (- Publicado, vai o requerimento à Mesa da
Assembléia para os fins do parágrafo único do art. 236 do Regimento
Interno.)

N° 3.210/2004, dos Deputados Wanderley Ávila, Gil Pereira,
Sebastião Helvécio, Miguel Martini, Antônio Júlio, Márcio Passos,
Rêmolo Aloise, João Bittar, Rogério Correia, Fahim Sawan, Sidinho do
Ferrotaco, Antônio Carlos Andrada, Antônio Genaro, Irani Barbosa,
George Hilton, Olinto Godinho, Djalma Diniz, Leonardo Quintão,
Márcio Kangussu, Paulo Piau, Padre João, Luiz Fernando Faria,
Marcelo Gonçalves, Adalclever Lopes, Ivair Nogueira, Arlen Santiago,
Doutor Viana, Weliton Prado, Domingos Sávio, Alberto Bejani, Dinis
Pinheiro, Durval Angelo, Biel Rocha, Jayro Lessa, Chico Rafael,
Roberto Ramos, Sargento Rodrigues, Célio Moreira, Ermano Batista,
Sebastião Navarro Vieira, Fábio Avelar, Carlos Pimenta, Antônio
Andrade, André Quintão, Leonardo Moreira, Paulo Cesar, Doutor
Ronaldo, Dalmo Ribeiro Silva, Elmiro Nascimento, João Leite, Roberto
Carvalho, Gustavo Valadares, Zé Maia, José Henrique, Gilberto
Abramo, Luiz Humberto Carneiro, Alberto Pinto Coelho e Dimas
Fabiano e das Deputadas Marília Campos, Maria Tereza Lara,
Vanessa Lucas, Maria José Haueisen, Ana Maria Resende, Cecilia
Ferramenta, Maria Olívia, Lúcia Pacífico e Jô Moraes, solicitando a
indicação do Deputado Wanderley Ávila como candidato ao cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. (- Publicado, vai o
requerimento à Mesa da Assembléia para os fins do parágrafo único
do art. 236 do Regimento Interno.)

N° 3.211/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
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formulada manifestação de aplauso à Associação Mineira de
Defesa do Ambiente - AMDA - pelo transcurso do 26° ano de sua
fundação. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 3.212/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas à aquisição de viaturas e à
autorização para que o Chefe-Geral da Política Civil abra concurso
público no Município de Uberlândia.

N° 3.213/2004, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas à aquisição de viaturas e à
autorização para que o Comandante-Geral da PMMG abra concurso
público no Município de Uberlândia. (- Distribuídos à Comissão de
Segurança Pública.)

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado

Wanderley Ávila.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jayro Lessa.
O Deputado Jayro Lessa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.

Deputadas, trago hoje um artigo do jornalista Carlos Lindenberg, que
tratou, com grande competência e estilo - aliás, qualidades que lhe
são peculiares em todos os artigos - a posição dos Deputados desta
Assembléia Legislativa quanto à reeleição da Presidência desta Casa.

Carlos Lindenberg resume de forma magnífica a situação: nem tudo
que serve ao Governo serve ao cidadão. E também todos nós
sabemos que não estamos entre quatro paredes: os olhos, não só os
de Minas, mas os de todo o Brasil estão atentos ao resultado dessa
qyestão.

Prossigo, agora, lendo a íntegra do artigo publicado pelo jornal "Hoje
em Dia", nesta terça-feira. E peço aos nobres colegas que me ouçam
com atenção e reflitam bem sobre o nosso papel e as conseqüências
de nossas ações nesta Assembléia Legislativa e sobre a nossa
reciprocidade no cumprimento do dever diante da sociedade de Minas
Gerais.

O título da matéria é "Reeleição Rompe Tradição". (- Lê:) "Os olhos
dos estrategistas do Palácio do Planalto estão voltados para Minas
com essa história da reeleição do Deputado Mauri Torres na
Presidência da Assembléia Legislativa. E que projeto idêntico gestado
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no Planalto, visando à reeleição do Deputado João Paulo Cunha
para a Presidência da Câmara e do Senador José Sarney para o
Senado, tem sofrido forte resistência dos partidos de oposição, entre
os quais o PSDB do Governador Aécio Neves.

Se a idéia vingar aqui, essa oposição ficará enfraquecida em
Brasília. E o Planalto quer, porque precisa da reeleição de João Paulo
e do Senador José Sarney. E uma idéia ruim, do ponto de vista da
democracia, embora necessária para o Governo, do ponto de vista
político.

Mas, há muito tempo, o Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva trocou o modelo do princípio da responsabilidade pelo do
princípio do resultado - por esse modelo, como ensinava Maquiavel,
os fins justificam os meios. Pois é esse o mesmo princípio que
começa a ser cogitado como solução para a Assembléia Legislativa
de Minas, por inspiração do Palácio da Liberdade e com suas
bênçãos.

O velho Liberdade gostou da atuação do Deputado Mauri Torres na
Presidência da Assembléia. Durante todo esse período, o Legislativo
atendeu às necessidades do Executivo. O Presidente não criou
nenhum obstáculo ao Governo, a cujo partido pertence. E verdade
que alguns vícios do passado foram combatidos, ainda que nem todos
tenham sido erradicados, de forma que a recondução do Presidente
quebra uma tradição da Casa, mas serve aos objetivos do Governo do
Palácio da Liberdade.

O problema é que nem tudo que serve ao Governo serve ao
cidadão. Isso vale tanto para o comportamento heterodoxo de Brasília
quanto para Minas Gerais. O País ainda se lembra que o Senador
Antônio Carlos Magalhães conseguiu, quando Presidente do Senado,
reeleger-se.

Reeleito, fez o que fez: fraudou o painel do Congresso e, para não
ser cassado, teve de recorrer ao artifício da renúncia, após o que
conseguiu reeleger-se Senador da República. E evidente que a
República fica mais pobre quando um dos seus Senadores usa expe-
diente como esse para sobreviver na política, assim como o
Legislativo também perde substância como poder quando se
transforma na extensão da vontade ou das necessidades do
Governador do Estado ou da Presidência da República. E inegável
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que, quando isso ocorre, dá-se uma relação promíscua entre o
Executivo e o Legislativo. E evidente que isso não interessa à
democracia nem serve ao cidadão. O Executivo tem um papel claro a
cumprir, e o Legislativo tem outro. Quando isso se mistura, e o
cidadão não sabe exatamente onde um começa e o outro acaba,
ocorre um golpe na credibilidade das instituições. Não é por outro
motivo que o prestígio dos que se dedicam à política anda sempre em
baixa nos últimos tempos.

Há quem diga que, no caso da reeleição à mineira, não é fácil juntar
48 Deputados para que mudem o artigo da Constituição do Estado
que proíbe a artimanha. Bobagem. O Palácio da Liberdade tem
argumentos suficientes para juntar mais do que 48 Deputados para
votar a seu favor, ainda mais se o Governo Federal entrar na parada
para criar o precedente que lhe ajudará a quebrar a resistência da
oposição tucana e do PFL. Como? Orientando o PT mineiro a votar
com o Governo no caso da reeleição do Mauri Torres.

Há quem sustente também que a reeleição só se impõe, no caso de
Minas, porque o Deputado Mauri Torres mostrou que é da confiança
do Governo. Há de se perguntar: para presidir um Poder é preciso que
se tenha a confiança do chefe do outro Poder? E, entre tantos
Deputados, só um na Assembléia responde inteiramente à confiança
do Governador do Estado? E por que, afinal, o Governador Aécio, um
nome que se impõe a todo o País como modelo de um político de
nova têmpera, precisaria de um expediente desses para manter o
equilíbrio entre os Poderes em Minas, como reza a Constituição e
manda a tradição republicana?"

Sr Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, agradeço a
atenção dispensada a esse assunto que julgo de grande importância.
Peço à população de Minas Gerais que tome conhecimento do que
está acontecendo nesta Casa com relação à reeleição da Mesa, pois
será proposta uma emenda à Constituição. Peço aos Deputados que
tenham consciência e que procurem informar-se sobre o que
aconteceu em outros Estados.

Em 20 Estados, a reeleição da Mesa já é possível. Sou capaz de
citar o caso do Espírito Santo, com o José Carlos; do Rio de Janeiro,
com o Sérgio Cabral; e do Maranhão, onde, por 11 anos, o mesmo
Presidente continua à frente da Assembléia Legislativa. Tenham
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consciência de que faremos um mal a Minas Gerais e à
Assembléia Legislativa, Casa ímpar e poderosa. Temos de ter mais
consciência do que faremos com o nosso mandato e com a nossa
Casa Legislativa. Esse ato será maléfico não apenas nesta legislatura,
mas por toda a eternidade. Peço que lutem e trabalhem contra a
reeleição, para que ela não aconteça.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Jayro Lessa. Essa matéria veio em grande hora para a
Assembléia. Somente um homem como V. Exa. teria a coragem de
ocupar esta tribuna para trazer essa discussão. As conversas a
respeito da reeleição acontecem pelos corredores e gabinetes. Há
alguns meses, tivemos essa experiência no Congresso. Lá, a
discussão não foi boa, tanto que a emenda foi derrubada. Nesta Casa,
devido ao período eleitoral, muitos Deputados ainda não atinaram
para a questão.

O nosso nobre colega, Presidente Mauri Torres, é um homem de
bem, parlamentar de excelência e Presidente zeloso para com esta
Casa. Enfrentamos aqui dificuldades de todas as formas. E necessário
que o nosso Presidente olhe para os Deputados e para esta Casa,
mesmo diante das dificuldades que tem enfrentado com sabedoria e
com zelo.

Realmente, chegou a hora de discutirmos a questão da reeleição.
Nesta Casa, como o Deputado Mauri Torres, temos parlamentares de
confiança do Governador. Considero-me, mesmo sendo do PMDB, da
base do Governo, um parlamentar de total confiança do Governador.
V. Exa. também, Deputado Jayro Lessa. V. Exa. já provou à
sociedade que é homem de sucesso. Homem humilde, que peregrinou
pelos Estados Unidos, lá trabalhou, voltou para o Brasil e recomeçou
sua vida trabalhando em união com sua família. Por isso Deus o
abençoou em seus negócios. Basta vermos a história do Deputado
Jayro Lessa para dizer que é um homem de sucesso. Agora dá sua
parte de volta para a sociedade, tendo sido eleito Deputado Estadual.
Muito obrigado, Deputado Jayro Lessa, pela sua hombridade de
suscitar essa discussão.

Deixo aqui meu relato, Sr. Presidente. Precisamos discutir essa
matéria nesta Casa. O Presidente está com a mão na testa, pensando
muito a respeito da reeleição, o que me traz uma grande emoção.
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Devemos discutir. Muito obrigado.

O Deputado Chico Simões (em apar te)* - Muito obrigado, Deputado
Jayro Lessa. No meu modo de pensar, temos que analisar o processo
sob seus estágios. O primeiro estágio é o de colher assinaturas para
discutir a reeleição da Mesa diretora. Nenhum de nós pode deixar de
apoiar essa discussão. Se não assinarmos essa emenda, nunca a
sociedade mineira saberá qual é a posição dos Deputados aqui
presentes. O primeiro estágio é o da discussão. Depois vem a fase de
votação e, depois, de eleição da Mesa.

Particularmente, não tenho medo de nenhum tipo de reeleição,
principalmente num fórum privilegiado como este. Temos 77 pessoas
conscientes. Um País onde já se instituiu a reeleição do Presidente da
República sem sair do seu mandato, de Prefeito, de Governador,
Senador, Vereador e Deputado, qual é o crime de permitir que haja
reeleição de uma Mesa diretora? Teríamos que discutir uma coisa
mais ampla, que seria acabar com a reeleição, principalmente do
Executivo, uma tradição quebrada pelo Fernando Henrique Cardoso,
como Presidente do Brasil. Isso é algo que tem que ser revisto. Mas, a
existir a reeleição, como temos hoje, em todos os níveis, não sei
porque fazer um cavalo de batalha por causa da reeleição da Mesa.
Não podemos confundir reeleição com recondução.

O Deputado Jayro Lessa* - Gostaria que ficasse registrado aqui que,
se houver a reeleição, será toda a Mesa reconduzida no próximo ano.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - O senhor está tendo uma
idéia preconcebida desta Casa. Está achando que as pessoas não
sabem pensar, que não têm autonomia no seu voto.

O Deputado Jayro Lessa* - Você está colocando palavras na minha
boca.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Não estou querendo
debater com V. Exa., muito pelo contrário, estou usando seu horário.
Estou dizendo que não podemos confundir as coisas. Temos que
entender que nesta Casa há 77 líderes que têm de ter
responsabilidade sobre seu voto. Se a Mesa diretora tem se
conduzido bem, não vejo nenhum inconveniente em reelegê-la. Se
não tem, vamos usar nosso direito, nosso discernimento para escolher
uma melhor diretoria. Tenho palavras elogiosas e críticas à Mesa. Não
posso negar que o Mauri, sob o ponto de vista de moralizar alguns
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procedimentos nesta Casa, foi muito eficiente.

No entanto, muitas vezes ele não dá instrumentos para que o
Deputado tenha maiores armas para desempenhar o seu papel. Mas
isso podemos exigir dos futuros candidatos a Presidente desta Casa.

Pensar que só o atual Presidente ficará a serviço do Executivo,
Deputado Jayro Lessa, seria muita ingenuidade de nossa parte. Não
conheço nenhum Presidente do Poder Legislativo que não esteja a
serviço do Poder Executivo. Temos de acabar com isso, não mudando
o nome, e sim, o comportamento. Não basta mudar a pessoa, temos
de mudar a prática na maioria das Assembléias Legislativas, para que
o Presidente não fique sempre a serviço do Executivo.

Nós, que compomos o Poder Legislativo, temos de nos unir para
exigir a independência desta Casa a fim de que ela possa, de uma
maneira harmônica, exercer o seu papel de fiscalizar e legislar em prol
de seus eleitores, e não do Chefe do Executivo.

O Deputado Jayro Lessa* - Obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes.
A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, caros Deputados, queridas

Deputadas, nós, hoje, recebemos nesta Casa a visita dos professores
e professoras da rede pública estadual, que há 15 dias paralisaram os
seus trabalhos como um gesto último de pressão para sensibilizar o
Governador do Estado, a fim de que ele os receba e apresente uma
contraproposta em atenção às suas reivindicações.

Tenho absoluta certeza de que esta Casa, tanto os Deputados da
Oposição quanto os da base do Governo, não se negarão a dar o seu
irrestrito apoio para que o Governo Aécio Neves reabra, efetivamente,
as negociações.

Digo isso porque cada Deputado que está aqui sabe perfeitamente
das precárias condições salariais e de trabalho dos professores e das
professoras da rede pública estadual.

Não me cabe aqui repetir à exaustão aquilo com que cada um de
nós convive nas escolas. Sim, ainda se mantém um nível de qualidade
e atenção na rede pública estadual deste Estado, devido não ao
atendimento das condições salariais e de trabalho, mas em razão de
um decisivo compromisso dos professores com a educação e com o
futuro do Estado. Esse é um fato muito especial, já que essa luta é
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antiga. Professores e professoras tiveram uma enorme paciência
na sua luta durante o primeiro semestre a fim de verem atendidas as
condições mais elementares. Veio o plano de carreira, mas veio sem
tabela. Além disso, uma série de outras questões está em pendência.
Por esse motivo, tomaram a decisão de entrar em greve.

Deputados e Deputadas, o que mais me assusta é o fato de que, na
semana passada, num ato absolutamente inexplicável, a Polícia Militar
de Minas Gerais jogou bombas contra as professoras, apenas por
estarem reivindicando os seus direitos. Que coisa mais atrasada! Eu
diria ao Governador Aécio Neves: onde está o compromisso com a
democracia? Onde está o compromisso com o Estado democrático de
direito que impede que professores caminhem nas ruas? E impede
por meio de bombas. Que coisa mais antiga, jogar bombas! Essas
bombas atingiram homens e mulheres que têm o único compromisso
de servir a este Estado. As explicações foram as mais absurdas: "Foi
um erro de comando". Erro de comando!

Eu e o Deputado Rogério Correia estamos acompanhando a luta
dos trabalhadores neste Estado. Sempre fizemos um esforço no
entendimento com o Comando da Polícia Militar, a fim de que
houvesse espaço para a luta. Vamos organizá-la. Se está
atrapalhando o trânsito, vamos nos organizar. Isso sempre foi
conseguido, desde o momento em que pactuávamos pela defesa do
direito de usar o espaço público para lutar e o direito que o Estado tem
de organizar o processo e a dinâmica da cidade.

Deputado Rogério Correia, fiquei absolutamente transtornada
quando professoras e professores me ligaram dizendo: "E
inexplicável. Estávamos aqui e, de repente, explodiam as bombas
contra nós.". Que Estado de direito é esse? Digo isso, porque essa
preocupação nos é muito cara, ilustres Deputados da base de
sustentação do Governo Aécio.

Tivemos, na semana anterior, a desocupação da FHEMIG pela
Polícia Militar. Os Deputados Adelmo e Rogério Correia
acompanharam essa desocupação. Foi um absurdo. Por que o
Governo Aécio Neves não agiu conforme a lei, não entrou no
Ministério Público para recuperar o direito a ocupar os espaços? Por
que não negociou? Por que escolheu o horário de 22 horas para
invadir o prédio e, de forma agressiva, insidiosa, tentar desocupá-lo?
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Poderia muito bem ter negociado, como foi feito depois.

Portanto, faço um alerta aqui sobre essa questão. Gostaríamos de
cobrar não somente da Oposição, mas também da Situação, da base
de sustentação do Governo, uma posição, pois não admitiremos,
caras Deputadas e caros Deputados, que se retomem os velhos
tempos do Estado autoritário, em que se tratava a questão social
como caso de polícia. Não admitiremos que novamente a Polícia
Militar, que deveria estar intimidando e combatendo os criminosos,
enfrente os professores. Em vez de o Estado receber o comando dos
professores, o seu sindicato, para negociar, ele prefere jogar bombas
neles. E onde? Na Av. Amazonas, no cruzamento com a Contorno.
Prefere entrar, na calada da noite, às 22 horas, para desocupar a rede
FHEMIG, com um aparato militar que assustou a todos os que
vivenciaram o fato.

Antes de passar a palavra ao Deputado Rogério Correia, peço a
todas as Deputadas e a todos os Deputados desta Casa que se
irmanem a nós.

Se a concepção de Estado que o Governador Aécio Neves tenta
implantar neste momento é a do autoritário, é preciso saber que esse
mesmo Estado pode se voltar contra cada um de nós, até mesmo
contra este Poder.

Estamos apresentando um requerimento que, tenho certeza, terá o
apoio das Deputadas e dos Deputados desta Casa, para que o
Comando da Polícia Militar se explique, e para que o Governador
Aécio Neves explique a esta Casa e ao povo de Minas Gerais por que
mudou sua posição dita de defesa do Estado democrático, para tratar
a luta reivindicatória, justa e legítima, com bombas de gás.

Nesse requerimento, queremos ter a resposta e a apuração da
responsabilidade de quem usou a bomba e de quem deu a ordem
para usá-la contra os trabalhadores.

Não nos calaremos enquanto houver a ameaça de se retomarem os
velhos tempos das bombas contra os trabalhadores e enquanto não
tivermos essa resposta.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputada Jô Moraes,
parabenizo-a pela abordagem do ato de repressão do Governador
Aécio Neves. Esse ato é de responsabilidade do Governador, pois é
ele quem comanda a Polícia Militar no Estado.
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V. Exa. abordou com muita propriedade o acontecido. Lembrei-

me de momentos tristes da história do nosso País. Em 1979, os
professores foram recebidos com bomba e água. O episódio marcou
aquele ano como o de retomada das lutas. De lá para cá, muitas
coisas aconteceram, como a eleição de um Presidente da República
que, em 1979, como operário, também foi vítima da repressão da
ditadura militar.

Com o tempo, muito progredimos. Em 2004, uma manifestação
pacífica foi recebida com bombas; faltou a água. Será que o Governo
estava preparado para reprimir como antigamente? O ato foi o
mesmo: a repressão a um movimento justo. Infelizmente, esse tem
sido o tratamento do Governador a todas reivindicações populares.
Ele conta com » silêncio da imprensa quanto às reivindicações dos
trabalhadores. E impressionante!

Com esse silêncio, ele já reprimiu os movimentos dos policiais
militares e dos servidores da saúde. Eu e o Deputado Adelmo
Carneiro Leão estivemos lá e vimos, na calada da noite, a policia
retirar os trabalhadores. Eram 23 horas. Não se pode fazer isso. Há
uma lei que protege os trabalhadores, impede qualquer repressão ou
retirada noturna, mas o Governador não a respeitou. Agora ele repete
com os professores o mesmo gesto repressivo. Ele não se preocupa
em negociar. Solicitamos que essa negociação seja aberta. Os
professores querem que o Governador os receba e discuta a pauta de
reivindicações, que é extremamente justa. O Governador sabe disso.

Nenhum Secretário é capaz de vir a esta Casa - não quiseram vir
hoje - porque não têm coragem, pois sabem que é impossível
defender o atual quadro de salários dos professores da rede estadual
de ensino. Uma professora de 1a a 4' séries ganha um piso salarial
menor que o salário mínimo. Outro dia, o Governador criticou o piso
salarial, mas sua professora ganha um piso salarial de
aproximadamente R$230,00.

O piso salarial de um professor é de R$212,00. Cadê a tabela
salarial prometida após á aprovação do plano de carreira? Os
professores foram pacientes e esperaram a aprovação do plano de
carreira. Esperaram também que o Governo determinasse a data de
envio da tabela. Mas o Governador não disse uma palavra de alento
aos professores do Estado.
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A greve é mais do que justa. Ela requer o apoio de todos os

Deputados. E preciso que os Deputados da base do Governo lhe
digam que é impossível manter esse quadro da educação no Estado.
Pior ainda é responder a isso escondendo-se no silêncio da imprensa
e reprimindo o movimento dos professores. Isso não levará a solução
alguma; só fará com que os professores ampliem a sua luta,
mantenham a greve e demonstrem ao Governo que merecem
respeito.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Peço ao Presidente, Deputado

Rêmolo Aloise, que, após o pronunciamento da Deputada Jô Moraes,
encerre a reunião, para que os professores possam ser recebidos pelo
Presidente da Casa, conforme combinado, e para que os Deputados
estejam presentes para reivindicar a abertura de negociação com o
Governo. Portanto, convido os Deputados a participarem dessa
reunião. Isso é o mínimo que esta Assembléia Legislativa pode fazer
pelos professores do nosso Estado. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes.
A Deputada Jô Moraes - Obrigada. Não bastassem as precárias

condições salariais e de trabalho, no ano passado houve corte de
benefícios absolutamente elementares, como vales-transporte e
bônus. São cortes injustificáveis e que se compensariam com outras
medidas que o Governo poderia usar contra os grandes grupos
econômicos deste Estado.

Sr. Presidente, se muitas vezes V. Exa. registra a veemência com
que trato os temas, este tema do Estado autoritário me é muito caro.
Há quatro meses estava na portaria da FIAT para o lançamento de
uma campanha salarial, em cima de um carro de som com lideranças
sindicais. Havia 15 viaturas da PM cercando não sei o quê de ameaça
na portaria. Não havia nem ameaça de greve. Fui para a porta da TEC
e SID, meu Deus, tive que pular no meio porque a Polícia foi arrancar
sindicalistas quando deixou os seguranças da fábrica armados do lado
de fora ameaçando-os. Também em uma fábrica da cidade industrial,
precisamos interferir para que a Polícia permitisse que o sindicato
fizesse uma assembléia com os trabalhadores apenas para discutir.

Sou de uma geração que sabe muito bem o que é Estado autoritário.
Sou de uma geração que viveu a perseguição e a prisão, por isso
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valorizo sobremaneira pelo menos o direito de brigar e de lutar.
Pelo menos isso, o Governador Aécio Neves deve se comprometer a
respeitar. Daí a minha veemência. Tenho certeza de que toda esta
Casa apoiará e se irmanará com os professores e professoras na
legítima reivindicação de que sejam reabertas pautas elementares de
incorporação do PRC e do abono, questões que podem ser
absolutamente resolvidas, porque não ampliam a folha de gastos. Por
que essa intransigência do Governo em apresentar um ajuste fiscal? A
única maneira de equilíbrar as contas é compreender que o Estado é
uma máquina e que não está a serviço dos trabalhadores e
trabalhadoras deste Estado, e sim está a serviço de um mercado
etéreo que pressiona e faz com que aqueles que merecem ver
atendidas suas reivindicações não as tenham. A solidariedade desta
Casa, com certeza, será ampla para que sejam retomadas as
negociações para valer e para que tenhamos um mínimo de
recuperação dos direitos das professoras e dos professores no Estado
de Minas.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - V. Exa. disse que já está
apresentando um requerimento relativo à questão da greve e da
repressão. Pediria a V. Exa. que acrescentasse um aditivo solicitando
ao Governador que não viaje antes de resolver essa questão.

A Deputada Jô Moraes - Como a previsão da viagem do Governador
é para o dia 27, essa data é a referência para que agilize e encaminhe
nossa reivindicação. Tenho certeza de que o problema dessa greve, a
greve da paciência e da generosidade, será resolvido prontamente
com apoio desta Casa.
• * - Sem, revisão do orador.

2 Parte (Ordem do Dia)
? Fase

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

Presidência passa à 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, nos termos do inciso II do
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art. 235 do Regimento Interno, foram apresentadas as seguintes
candidaturas ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado: do Sr. Alexandre Bossi Queiroz, por meio do Requerimento n°
3.209/2004, e do Deputado Wanderley Ávila, por meio do
Requerimento n° 3.21012004.

Informa, ainda, que os requerimentos serão encaminhados à Mesa
da Assembléia para análise da documentação referida no art. 236 do
Regimento Interno e verificação dos requisitos estabelecidos no art.
78 da Constituição do Estado.

Questão de Ordem
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, convido as Deputadas,

os Deputados e todos os que vêm à Assembléia Legislativa para
visitar a exposição de silvicultura na área cultural desta Casa.
Amanhã, farei meu pronunciamento, tendo em vista a importância da
solicitação feita pelos Deputados Rogério Correia e Jô Moraes.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados e as Deputadas para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 25, às 9 e às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 32 a REUNIÃO ESPECIAL DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 23/8/2004

Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Execução do Hino da Espanha e do Hino
Nacional - Apresentação de grupo folclórico - Exibição de vídeo -
Palavras do Sr. Francisco Morales - Entrega de placa - Apresentação
musical - Execução do Hino do Colégio Santo Agostinho - Palavras do
Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Adalclever Lopes - Antônio Júlio - José

Henrique - Laudelino Augusto.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - As 20h15min,
declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos; Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Laudelino Augusto, 20-Secretário "ad hoc", procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa o Exmo. Sr.
Francisco Morales, Diretor do Colégio Santo Agostinho de Belo
Horizonte; o Revmo. Sr. Frei Luiz Augusto de Mattos, Vicário
Provincial dos Padres Agostinianos; o Exmo. Sr. Professor José Bruia
Alonso, Presidente do Conselho Consultivo do Colégio Magnum e ex-
Diretor do Colégio Santo Agostinho de Belo Horizonte; a Exma. Sra.
Elizabeth Maura Eliazar, Gestora Pedagógica do Colégio Santo
Agostinho de Belo Horizonte; e os Exmos. Srs. Cel. Evandro
Bartholomei Vidal, Assessor Parlamentar da 4a RM/4 DE,
representando o Comandante, Cel. Paulo Castro; e jornalista Hélio
Fraga, editor do Caderno de Turismo do jornal "Hoje em Dia",
representando os ex-alunos do Colégio Santo Agostinho de Belo
Horizonte.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Colégio Santo

Agostinho de Belo Horizonte pelo transcurso de seus 70 anos de
fundação.

	

•	Execução do Hino da Espanha e do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino da Espanha e o

Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino da Espanha e do Hino Nacional.

	

•	 Apresentação de Grupo Folclórico
O locutor - Convidamos os presentes a assistir à apresentação do

Grupo Folclórico Sarandeiros, sob a coordenação de Gustavo Cortes
e Marly Galletti.

- Procede-se à apresentação do grupo folclórico.
Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a uma exibição de
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vídeo sobre o Colégio Santo Agostinho de Belo Horizonte.
- Procede-se à exibição de vídeo.

Palavras do Sr. Francisco Morales
Exmo. Sr. Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais e autor do requerimento que deu origem a esta reunião,
Deputado e amigo Adelmo Carneiro Leão, representando o Exmo.
Presidente desta Casa, Deputado Mauri Torres; Revmo. Frei Luiz
Augusto de Manos, Vicário Provincial dos Padres Agostinianos;
Presidente do Conselho Consultivo do Colégio Magnun e durante 35
anos Diretor do Colégio Santo Agostinho de Belo Horizonte, Prof. José
Brufia Alonso; companheira de trabalho, Gestora Pedagógica do
colégio e amiga, Elizabeth Maura Eliazar; jornalista e editor do
"Caderno de Turismo" do jornal "Hoje em Dia", representando os ex-
alunos do Colégio Santo Agostinho de Belo Horizonte, Hélio Fraga;
Exmo. Assessor Parlamentar da 4 Região Militar do Exército
Brasileiro, Cel. Evandro Bartolomei Vidal, representando o
Comandante Cel. Paulo Castro; senhoras e senhores, amigos todos,
companheiros de trabalho, funcionários, professores, pais de alunos,
principalmente padres agostinianos aqui presentes, boa noite.

Tive a tentação de escrever um discurso para a noite de hoje, mas
felizmente consegui vencer a tentação. Embora um poeta espanhol
diga que o melhor jeito de vencer uma tentação seja caindo nela, não
caí e hoje deixarei que meu coração fale muito mais que minha
cabeça.

Talvez todos tenham reparado que o vídeo institucional do colégio
mostra basicamente rostos, rostos de professores, rostos de
funcionários, rostos de nosso s alunos, até o rõsto sorridente do Pe.
José Maria, ausente por encontrar-se na Espanha. Pensamos que
seria uma boa mensagem mostrar os rostos, pois como diziam os
antigos, o rosto é o espelho da alma. Tentamos transmitir outra idéia
importante com a música "Yesterday", "Ontem". Muitas vezes, o
ontem, o antigo, a tradição, o passado são ridicularizados na
sociedade atual, em que o vigor, a forma física, a elegância, os
modelos jovens, a juventude e a procura eterna do não-
envelhecimento têm-se tornado os padrões de beleza e
comportamento, enfim, o corte pelo qual todos devemos nos guiar.

Ontem. Setenta anos. O sonho de um grupo de padres que, vindos
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da Espanha, uma Espanha já convulsionada pelo fim da Segunda
República e a iminência de uma guerra civil, chegam e escolhem a
cidade de Belo Horizonte para construir um educandário, que tem
marcado profundamente esta jovem cidade. Educar um povo é, talvez,
a tarefa mais sagrada que os seres humanos possamos ter. Educar
nossos filhos, nossos jovens, educar, na cidadania, nossas cidades,
os cidadãos, educar-nos nesse processo de aprendizado que o
mestre Paulo Freire entendia como um processo de liberdade e de
libertação. Na liberdade, eu educo você, e você me educa. Somos
construtores da educação, da liberdade uns dos outros. "Ninguém
educa ninguém", dizia Paulo Freire, "todos nos educamos". Nesse
processo dos 70 anos em que o Colégio Santo Agostinho tem levado
a cabo essa imensa tarefa, desde os padres que aqui chegaram a
tantos outros padres, educadores, professores que deixaram seu suor,
seu trabalho, seus valores, sua presença e que ainda hoje continuam
esse labor fantástico de educar a juventude, desde a perspectiva do
ontem, é que o Colégio Santo Agostinho quer caminhar para o
amanhã. O amanhã será fruto da soma do ontem com o hoje. O
ontem já nos foi dado. O hoje é tarefa de construção de todos e de
cada um de nós. São 70 anos. Nenhum lugar melhor do que este, que
é a Casa do povo e que deve ser sempre a Casa do povo das Minas
Gerais, para o Colégio Santo Agostinho, instituição dos padres
agostinianos, receber esta sentida e merecida homenagem.

Agradeço pessoalmente ao Deputado Adelmo Carneiro Leão por
essa indicação e o carinho demonstrado. Aliás, ele tem três filhos que
o colégio teve o orgulho de formar dentro de suas salas, dos seus
corredores, dos seus pátios. 9 Colégio Santo Agostinho não é um
colégio qualquer, como esta Casa não é uma casa qualquer. O
Colégio Santo Agostinho quer somar o esforço de todos os cidadãos
de Minas, de todos os cidadãos do Brasil para a construção de um
Brasil e de um futuro melhor.

Temos certeza de que essa tarefa vem sendo realizada de maneira
muito competente e brilhante pelos nossos educadores. Por isso, há
essa inquietude agostiniana, esse símbolo tão importante do Colégio
Santo Agostinho: amizade, solidariedade e inquietude. Santo
Agostinho dizia: "O nosso coração estará inquieto até repousar em
Deus". Que nunca deixemos que a paz dos cemitérios governe as
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nossas vidas e as nossas instituições. O Colégio Santo Agostinho,
por meio dessa inquietude, deseja continuar trazendo ao povo de
Minas Gerais, à nossa juventude, a certeza de que juntos poderemos
e devemos construir um Brasil melhor. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Senhoras e senhores, neste instante, o Sr. Presidente

fará a entrega ao Sr. Francisco Morales de placa alusiva a esta
homenagem, com os seguintes dizeres: (- Lê:)

"Educar é uma missão importante e desafiadora que o Colégio
Santo Agostinho sempre desempenhou com inegável êxito, formando
jovens comprometidos com a construção de um mundo melhor e
transmitindo os valores necessários para dar vida a uma nova cultura:
a da responsabilidade, da justiça e da solidariedade. A homenagem
do Legislativo mineiro a essa instituição de ensino pelos 70 anos de
sua fundação na Capital do Estado.".

- Procede-se a entrega de placa.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir e a cantar, junto com a
Orquestra Sinfônica Stradivarius, sob a regência do Maestro Renato
Almeida, o Hino dos 70 anos do Colégio Santo Agostinho e, a seguir,
a música "Sonda-me".

- Procede-se à apresentação musical.
Execução do Hino do Colégio Santo Agostinho

O locutor - A partir deste momento, a Profa. Marly Galletti, alguns
integrantes da Orquestra Stradivarius e alunos da 4U série, regidos
pela Profa. Maria Clara de Castro Figueiredo, executarão o Hino do
Colégio Santo Agostinho.

- Procede-se à execução do Hino do Colégio Santo Agostinho.
Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Sr. Diretor do Colégio Santo Agostinho de Belo Horizonte,
caro amigo Francisco Morales; Revmo. Sr. Vicário Provincial dos
Padres Agostinianos, Frei Luiz Augusto de Manos; Sr. Presidente do
Conselho Consultivo do Colégio Magnum e ex-Diretor do Colégio
Santo Agostinho de Belo Horizonte, Prof. José Bruha Alonso, primeira
pessoa que me recebeu no colégio, em 1991, e lá acolheu três dos
meus cinco filhos; Sra. Gestora Pedagógica do Colégio Santo
Agostinho de Belo Horizonte, a sempre acolhedora Elizabeth Maura
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Eliazar, nos momentos fáceis e difíceis da educação dos nossos
filhos; Sr. Hélio Fraga, jornalista e editor do "Caderno de Turismo" do
jornal "Hoje em Dia", aqui representando os ex-alunos do Colégio
Santo Agostinho de Belo Horizonte - seja bem-vindo a esta Casa; meu
caro amigo, assessor parlamentar da 4a Região Militar do Exército
Brasileiro, Cel. Evandro Bartholomei Vidal - também sempre bem-
vindo a esta Casa; senhores diretores, supervisores, coordenadores,
professores, funcionários, pais de alunos, alunos e ex-alunos do
Colégio Santo Agostinho de Belo Horizonte, exprimir em palavras o
exultante júbilo que toca o coração e a alma de cada um de nós por
ocasião desta reunião especial em homenagem aos 70 anos do
Colégio Santo Agostinho de Belo Horizonte é missão difícil, em razão
dos modestos e insuficientes recursos lingüísticos deste orador.

Esse liceu católico, ao longo de seus 70 anos de história, tomou-se
hoje consagrada instituição de ensino, celeiro de mentes privilegiadas
pela formação humanística e de incontestáveis talentos em todas as
esferas da vida mineira. Projetando-se com o mesmo vigor juvenil dos
tempos de sua fundação, tendo suas atividades diuturnamente
veiculadas à necessidade de se construir uma ação permanente de
transformação da realidade, o Colégio Santo Agostinho conserva o
ideário patrístico do seu patrono e inspirador, notadamente na postura
de busca de um sentido unitário e profundo da história e da existência
humana, que devem ser formadas sobretudo pela primazia da fé cristã
e pela construção e pela busca da verdadeira e perfeita justiça regida
pelos princípios morais do cristianismo.

Tal qual o sonho da grandeza ibérica, que outrora impeliu nossos
antepassados a lançar naus ,ao mar, em busca do conhecimento de
novas terras, de novas rotas e de vida nova, com fervor
evangelizador, temos a nós delegada a tarefa, ainda por realizar, da
Pátria soberana, gentil e solidária. Por isso mesmo, o sonho que na
década de 30 inspirou os ilustrados fundadores do Colégio Santo
Agostinho permanece vivo e de presença inspiradora na ingente tarefa
educacional e cultural no cotidiano do venerando liceu.

Assim, o sonho de ir além e desbravar fronteiras do conhecimento e
da vida, o sonho de construir no cotidiano da vida secular um porto
seguro e um inabalável baluarte da fé e dos valores da família cristã e,
assim, de fazer da cidade dos homens, ao menos num pequeno
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recôndito, uma imitação do advento da cidade de Deus permanece
e irradia-se nas atividades da renomada equipe de professores e
funcionários.

Por isso mesmo, o Colégio Santo Agostinho consegue fazer interagir
o ideário inspirador de sua fundação com as exigências, cada vez
maiores, de um mundo secularizado e tecnológico em constante
ebulição.

Isso é que me ocorre, ao perscrutar as palavras indeléveis do Exmo.
Diretor do Colégio Santo Agostinho, Prof. Francisco Morales, ao
lecionar nos ensinando a glória de vencer a si próprio: "A história
exige de nós não só um olhar pelo retrovisor de nossa vida. E
necessário um olhar para a frente, tentando entender os sinais que a
história nos lança permanentemente e neles enxergar a melhor forma
de construir nossa vida em níveis pessoal, familiar e social. O
presente é sempre uma aposta no futuro".

De outro lado, rememorando as palavras do Bispo de Hipona; "Os
homens saem para admirar as alturas das montanhas, as alterosas
vagas dos mares, os longos cursos dos rios, a imensa curvatura do
oceano, o movimento aparente das estrelas... e passam por tudo isso
sem admirar coisa nenhuma", convoco a todos nós para, seguindo as
lições do liceu belo-horizontino, fazermos admiráveis a sublime tarefa
do permanente aperfeiçoamento e formação fundados nos valores
humanísticos, no temor de Deus e na fé cristã.

Por fim, lembrando ainda Santo Agostinho, segundo o qual
"felicidade é continuar a desejar aquilo que se tem", que esse pujante
sonho em construção chamado Colégio Santo Agostinho continue
permanentemente, irradiando o conhecimento, a cultura e, mais, o
diferenciado saber que reside na graça e na fé cristã, em um mundo
futuro, mais justo, equânime e solidário.

Parabéns a toda a comunidade, a toda a família santo-agostiniana.
Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e,
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia
24, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
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anunciada é a publicada na edição do dia 24/8/2004.). Levanta-se
a reunião.

ATA DA 15a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 8/7/2004
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Jô

Moraes e os Deputados Alberto Bejani (substituindo o Deputado Fábio
Avelar, por indicação da Liderança do BPSP), Ermano Batista
(substituindo o Deputado Domingos Sávio, por indicação da Liderança
do BPSP) e Sebastião Helvécio (substituindo o Deputado Paulo Piau,
por indicação da Liderança do BPSP), membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, a Deputada Marília Campos.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Jô Moraes,
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. Na oportunidade, o Deputado
Domingos Sávio assume a Presidência dos trabalhos. 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, é aprovado o parecer pela aprovação, no 20
turno, do Projeto de Lei n°1.127/2003 na forma do Substitutivo n° 1 ao
vencido no 1° turno (relatora: Deputada Jô Moraes). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
réunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Jô Moraes - Dalmo Ribeiro Silva -

Fábio Avelar - Adalclever Lopes.	 -
ATA DA 119a REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, NA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 10/8/2004
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alberto Bejani, André Quintão e Elmiro Nascimento, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
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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 oficio do Sr. Fernando Antônio
Fagundes Reis, Secretário Particular do Governador, publicado no
"Diário do Legislativo" em 5/8/2004. Passa-se à P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em tumo único, na
forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, do Projeto de Lei n° 1.588/2004 (relator:
Deputado Elmiro Nascimento). 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° 3.126/2004. 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, 24 de agosto de 2004.
Marília Campos, Presidente - André Quintão - Elmiro Nascimento -

Chico Simões.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
•	 N°16.114, EM 18/8/2004

• Às 9h4smin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Biel Rocha, Jayro Lessa e Sebastião Helvécio
(substituindo este ao Deputado Fábio Avelar, por indicação da
Liderança do Bloco BPSP), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente ad hoc", Deputado
Ermano Batista, declara aberta a reunião e, informa que não há ata a
ser lida por se tratar da primeira reunião da Comissão. A Presidência
informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar o relator. A seguir, determina a distribuição
das cédulas de votação, devidamente rubricadas e convida o
Deputado Sebastião Helvécio para atuar como escrutinador. Feita a
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votação e a contagem dos votos, o escrutinador anuncia que foram
registradas quatro cédulas de votação. Os Deputados Biel Rocha e
Jayro Lessa obtiveram quatro votos cada um, para Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente. A seguir, o Presidente " ad hoc "faz a
proclamação dos eleitos, declara empossado Presidente o Deputado
Biel Rocha e transfere a ele a direção dos trabalhos. O Deputado Biel
Rocha agradece a escolha de seu nome, declara empossado Vice-
Presidente o Deputado Jayro Lessa e designa o Deputado Fábio
Avelar relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, com
edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de agosto de 2004.
Biel Rocha, Presidente - Ermano Batista - Fábio Avelar.

ATA DA 208 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 28 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 18/8/2004
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, José Henrique, Sebastião Helvécio e
Biel Rocha, 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
Jayro Lessa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Patrus Ananias de Souza, Ministro
de Estado Extraordinário de Segurança Alimentar, e Antônio Augusto
Anastasia, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão,
publicados, respectivamente, no "Diário do Legislativo" dos dias 13 e
5/8/2004, e Ciro Gomes, Ministro de Estado da Integração Nacional
(4); Simão Pedro Toledo Conselheiro Presidente do Tribunal de
Contas; José Henrique Paim Fernandes, Presidente do Fundo
Nacional de Desenvolvimento e Educação (5) e Ruy Soares Leal,
Gerente de Apoio ao Desenvolvimento Urbano da CEF, publicados no
"Diário do Legislativo" do dia 12/8/2004. 0 Presidente acusa o
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recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n

o
s 1.402/2004, 20 turno

(Deputado Antônio Carlos Andrada); 1.609/2004, no 1° turno
(Deputado Doutor Viana); 1.559/2004, no 2 0 turno (Deputado Chico
Simões) e Projeto de Resolução n° 1.726/2004, no 1° turno (Deputado
Ermano Batista). 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 Lei n°
1.083/2003 é retirado de pauta, por não cumprir pressupostos
regimentais. Após discussão e votação, são aprovados os pareceres
pela aprovação, no 2 0 turno, dos Projetos de Lei n os 1.093/2003
(relator: Deputado Ermano Batista) e 1.144/2003 (relator: Deputado
Sebastião Helvécio) - nesse instante retira-se da reunião o Deputado
Biel Rocha e registra-se a presença do Deputado Chico Simões -; e
pela rejeição das Emendas n

o
s 1 e 2 apresentadas ao Projeto de Lei

n° 1.484/2004 no 1° turno (relator: Deputado Sebastião Helvécio).
Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Registra-se a presença do
Deputado Antônio Carlos Andrada. Submetidos a votação, são
aprovados requerimentos da Deputada Jô Moraes em que solicita seja
remetido ao Presidente do BNDES cópia de ofício da Sociedade
Mineira de Engenheiros-Agrônomos de Manhumirim em que se
sugere o Município de Governador Valadares como sede para
investimentos industriais e da Comissão de Fiscalização em que
solicita seja enviado ofício ao Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros recomendando que se faça auditoria no 2 0 Pel BM do
Cprpo de Bombeiros de Teófilo Otôni, tendo em vista denúncia
apresentada a esta Casa por meio do serviço "Fale com as
Comissões", bem como se tomem as providências cabíveis. 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, 25 de agosto de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões - Sebastião Helvécio -

José Henrique - Domingos Sávio.	 -	 -
ATA DA 16 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇAO
NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA,
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EM 18/8/2004

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria Olívia e os Deputados Djalma Diniz e Biel Rocha (substituindo
este ao Deputado Laudelino Augusto, por indicação da Liderança do
PT), 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. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n

o
s 419, 431 e

84212003 e 1.347, 1.348, 1.397, 1.102, 1.421, 1.451, 1.572, 1.582,
1.584, 1.586, 1.591 e 1.594/2004 (Deputado Djalma Diniz); e 1.600,
1.603, 1.606, 1.612, 1.618, 1.626, 1.634, 1.635, 1.641, 1.643, 1.676,
1.679, 1.681, 1.715 e 1.754/2004 (Deputado Biel Rocha). Passa-se à
P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n

o
s 419, 431 e

842/2003 e 1.347, 1.348 e 1.397/2004. Passa-se à 2 a 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 de
Redação Final dos Projetos de Lei n os 1.102/2003 e 1.421, 1.451,
1,572, 1.582, 1.584, 1.586, 1.591, 1.594, 1.600, 1.603, .1.606, 1.612,
1.618, 1.626, 1.634, 1.635, 1.641, 1.643, 1.676, 1.679, 1.681, 1.715 e
1.754/2004. 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, 24 de agosto de 2004.
Doutor Ronaldo, Presidente - Vanessa Lucas - Ricardo Duarte.

ATA DA 5 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DA FRUTICULTURA, EM 19/8/2004

Às 10 horas, comparecem na Câmara Municipal de Monte Alegre de
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Minas os Deputados Laudelino Augusto, Luiz Humberto Carneiro e
Ricardo Duarte, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Laudelino Augusto, declara aberta
a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir propostas,
alternativas e políticas para o desenvolvimento e expansão da
fruticultura na região do Triângulo Mineiro, a pedido dos Deputados
Luiz Humberto Carneiro e Ricardo Duarte, na Câmara Municipal de
Monte Alegre de Minas, e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Superintendente do Banco do Brasil em
Minas Gerais, em que justifica sua ausência a esta reunião e indica o
Sr. Gustavo Velasquez, da agência local do Banco, para representá-
lo. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados
que discorrerão sobre o tema objeto desta audiência pública. Registra-
se a presença dos Srs. Gustavo Velasquez Santos, representante do
Sr. Luiz Carlos Felipe, Superintendente do Banco do Brasil em Minas
Gerais; Nicodemus Antônio Alvim Guerra, Coordenador de Governo e
representante do Sr. Aécio Dantas de Souza, Prefeito Municipal de
Monte Alegre; Adélio Braz Tinoco, Gerente Regional da EMATER-
Uberlândia; Augusmar Gouveia Gomide, representante do Sr.Vicente
Ferreira, Presidente do Centro Regional de Inovação e Informação em
Fruticultura - CRIIF -, com sede em Uberlândia; Hélvio Silva,
Presidente da Cooperativa dos Produtores de Abacaxi de Canápolis;
Edivaldo Alves Gonçalves, representante do Sr. José Pereira Borges,
Presidente da Associação dos Hortifruticultores de Monte Alegre de
Minas; Vereador Nelton F. Menezes, Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Monte Alegre de Minas; Waldir Vicente dos Santos, da
EMATER-Uberlândia; Vicente Artur Sales Dias, Secretário de
Agricultura de Araguari; Marilda Prudente Faria, da EMBRAPA-
Uberlândia; e Juraci Miguel de Lima, Secretário de Agricultura de
Santa Vitória, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra aos Deputados Luiz Humberto
Carneiro e Ricardo Duarte, autores do requerimento que deu origem
ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
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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, 24 de agosto de 2004.
Laudelino Augusto, Presidente.	 -
ATA DA V REUNIAO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE

LEI COMPLEMENTAR N°85, EM 19/8/2004
Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Márcio Kangussu e Antônio Júlio, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Márcio Kangussu, declara aberta a reunião e
comunica que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião
da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger
o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. A seguir,
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Antônio Júlio para atuar como
escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para Presidente o
Deputado Domingos Sávio e para Vice-Presidente o Deputado Márcio
Kangussu, ambos com três votos. Na condição de Presidente "ad
hoc", o Deputado Márcio Kangussu convida a tomar assento à mesa o
Deputado Domingos Sávio e o empossa no cargo de Presidente. Este,
por sua vez, empossa o Vice-Presidente, Deputado Márcio Kangussu.
Prosseguindo, a Presidência designa relator da matéria o Deputado
Antônio Júlio. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Márcio Kangussu, Presidente - Antônio Júlio - Jô Moraes - Domingos

Sávio - João Bittar.

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

COMPLEMENTAR N°85
Comissão Especial

Relatório
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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 Estadual,
opôs Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n° 85/2004, que
dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do
Estado, conforme o previsto no parágrafo único do art. 63 da citada
Constituição.

As razões do veto foram encaminhadas à Assembléia Legislativa
mediante a Mensagem n° 260/2004.

Cumpre a esta Comissão pronunciar-se sobre as razões do veto,
conforme preceitua o art. 111, inciso 1, alínea "b", c/c o art. 222, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Proposição de Lei Complementar n° 85/2004, sobre a qual incidiu

o veto ora em exame, dispõe sobre a elaboração, a alteração e a
consolidação das leis do Estado, consoante determina o parágrafo
único do art. 63 da Carta mineira: trata-se, pois, de um diploma
normativo que, em apertada síntese, estabelece regras para a
padronização de textos legais, princípios para a redação e a
elaboração de leis e procedimentos para sua consolidação. A
proposição tramitou por longo período, durante o qual se somaram
esforços para o seu aprimoramento, promovendo-se uma salutar
cooperação entre o Executivo e o Legislativo, instâncias estatais
diretamente envolvidas na edição de atos normativos, chegando-se,
ao final, a um resultado que expressa um marco regulatório modelar
para a atuação legiferante. Submetida a proposição ao exame do
Chefe do Executivo, este a sancionou praticamente em sua
integralidade, salvo quanto ao disposto nos atts. 21 e 22, sobre os
quais incidiu o veto parcial. O primeiro dos dispositivos mencionados
estabelece prazo de 60 dias contados da entrada em vigor da
legislação, para que seja celebrado o convênio previsto no art. 18,
entre o Executivo e o Legislativo, para a criação de banco
informatizado das leis estaduais, acessível à população por meio da
Internet. Já o art. 22 estabelece igual prazo para a constituição do
Grupo Coordenador previsto no ad. 17, a ser constituído
conjuntamente pelos Poderes Legislativo e Executivo, ao qual
incumbirão as ações destinadas à sistematização das leis.

Da perspectiva governamental, os dispositivos vetados ostentam
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patente inconstitucionalidade, ao assinarem prazo para a
celebração de convênio e constituição de grupo de trabalho, atos que
se inserem no campo discricionário do Executivo, que os deve praticar
segundo juízo próprio de conveniência e oportunidade. Como reforço
a esse entendimento, nas razões do veto faz-se referência expressa a
decisões do Supremo Tribunal Federal, em especial o julgado
referente à ADIN n° 546-RS.

Entendemos procedentes as razões do veto, uma vez que o Chefe
do Executivo não pode ser compelido à prática de atos que, por
natureza, se sujeitam a uma avaliação de conveniência e
oportunidade, mostrando-se refratários à prévia imposição de prazos
para sua expedição. Tanto mais no caso ora em análise, pois que a
proposição objeto do veto governamental consubstancia uma posição
consensual do Executivo e do Legislativo no que respeita a todas as
suas disposições, salvo quanto aos dois dispositivos vetados, fruto
que foi, conforme visto, de ampla discussão durante sua tramitação
legislativa. Nesse sentido, a negativa de sanção a tais artigos não
traduz discordância do Executivo quanto ao principal, vale dizer, a
celebração do referido convênio, bem como a constituição do grupo
de trabalho, mas demonstra tão-somente a rejeição de datas
preestabelecidas para a prática de tais atos, o que eliminaria do
Executivo a prerrogativa de praticá-los no momento em que julgasse
oportuno e conveniente.

Conclusão
Ante o exposto, somos pela manutenção do veto parcial oposto aos

arts. 21 e 22 da Proposição de Lei Complementar n°85.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Domingos Sávio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Márcio

Kangussu - Jô Moraes.	 -
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

16.145
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs Veto Total à
Proposição de Lei n° 16.145, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Nova União o imóvel que especifica.
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As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem

n°261/2004.
Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi

encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer, nos
termos do art. 111, 1, "b", c/c o art. 222, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Proposição de Lei n° 16.145 autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Nova União o imóvel constituído de terreno com área de
621m2, para que ali funcionassem unidades administrativas
municipais.

Como razões do veto, o Governador alegou a contrariedade do
interesse público, porque a Secretaria de Estado de Educação tem
interesse na utilização do referido imóvel.

A prévia autorização legislativa para a alienação de bens imóveis
públicos é exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado; na
Lei Federal n° 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição Federal, e institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública; e no § 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, do Distrito Federal e dos municípios.

Cabe ressaltar que a doação de imóveis, embora necessite da
autorização deste Poder, é ato reservado exclusivamente ao
Governador, uma vez que o art. 90, inciso XIV, da Carta mineira, a ele
atribui a competência privativa de dispor sobre a organização e a
atividade do Poder Executivo. A proposição de lei tem caráter
meramente autorizativo e o negócio jurídico somente será
aperfeiçoado com a conjugação da vontade dos dois Poderes.

Diante da manifestação contrária do Poder Executivo, a
transformação dessa proposição em lei, por meio da rejeição do veto
em análise, em nada contribuirá para a adoção da medida nela
consubstanciada, tornando-se inócua.

Devemos, em decorrência disso, acolher a diretriz emanada do
Executivo.

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

Proposição de Lei n° 16.145.
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Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Doutor Viana, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Maria Olívia.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇAO N°

1.726/2004
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o

projeto de resolução em epígrafe tem por objetivo dar cumprimento ao
disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a saber,
aprovar previamente a alienação das terras devolutas estaduais que
especifica.

A proposição recebeu da Comissão de Constituição e Justiça
parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade; e da
Comissão autora, parecer por sua aprovação.

Cabe agora ao presente órgão colegiado apreciar a matéria, atendo-
se aos lindes estabelecidos no art. 102, VII, c/c o art. 188, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise trata de aprovar a alienação de cinco porções

de terras devolutas rurais situadas em municípios diversos.
As alienações, segundo o próprio Instituto de Terras do Estado de

Minas Gerais - ITER - MG -, obedecerão ao disposto no art. 30 da Lei
n°11.020, de 1993, com a redação dada pela Lei n°11.401, de 1994,
ou seja, serão efetivadas mediante compra preferencial da terra pelo
legítimo posseiro, que deverá, além disso, cobrir os gastos
decorrentes da instrução dos processos.

Desta forma, evidencia-se que a transferência de domínio , dos
imóveis não acarretará repercussão financeira ou orçamentária nos
cofres estaduais.

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

Resolução n° 1.726/2004 no 1° turno.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Ermano Batista, Presidente e relator - José Henrique - Sebastião

Helvécio - Chico Simões.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 355/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Deputado Arlen
Santiago e tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Curvêlo o imóvel que.especifica.

Aprovada no 1° turno, tal como apresentada, retorna a proposição
agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2 0 turno,
nos termos do art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto visa conceder ao Poder Executivo a autorização legislativa

para doar ao Município de Curvelo o imóvel constituído de terreno
com área de 3.828m 2, doado ao Estado em 1973 pela Mitra
Arquidiocesana de Diamantina, para construção de grupo escolar. No
imóvel funcionou a Escola Estadual Padre Augusto Horta e,
atualmente, conforme esclarece o autor da matéria, encontra-se
ocioso.

De conformidade com o parágrafo único do art. 1° do projeto, o
imóvel será destinado à construção de escola municipal para atender
a demanda de alunos da região, o que vai ao encontro do interesse
público e da política de municipalização do ensino.

Solicitado a manifestar-se sobre a pretendida alienação, o Secretário
de Estado de Planejamento e Gestão declarou-se a ela favorável, uma
vez que tem a concordância da Secretaria de Estado de Educação,
órgão ao qual o imóvel está vinculado.

A autorização de que trata o projeto decorre de exigência enunciada
no art. 18 da Constituição do Estado; no art. 17, 1, da Lei Federal n°
8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição
Federal e institui normas para licitação e contratos da administração
piiblica; e no § 2 0 do art. 105 da Lei Federal n° 4.320, de 1964, que
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e
do Distrito Federal.

Também é digno de nota o art. 2 0 da proposição, por estabelecer
que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, decorridos três
anos contados da lavratura da escritura pública de doação, o agente
donatário não lhe tiver dada a destinação prevista na lei.

Reitera-se o parecer de 1° turno exarado por esta mesma Comissão:
a proposição em análise atende aos preceitos legais que versam
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sobre a transferência de domínio de bens públicos; e, tornada lei,
não implicará despesas para o erário, nem acarretará repercussão na
lei orçamentária.

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

355/2003 no 20 turno.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Ermano Batista; Presidente - Chico Simões, relator - José Henrique -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.402/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.402/2004
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a permutar imóvel com o
Município de Cameirinho.

A proposição foi aprovada no 1° turno, retornando agora a esta
Comissão a fim de que seja elaborado parecer para o 20 turno, nos
termos do art. 189 e do art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em causa visa a permutar bem público do Estado,

constituído de terreno com área de 10.000m 2, situado no Município de
Carneirinho, onde está em funcionamento a Escola Municipal Vicente
Luiz Alves, com imóvel de propriedade desse município, constituído
de terreno com 5.000m2, no qual está instalada a Escola Estadual
Bom Sucesso.

o projeto de lei ora analisado vem prover a necessária autorização
legislativa para que o Estado possa movimentar os valores que
compõem o ativo permanente do Tesouro por meio de doação. Tal
autorização tem como fundamento o art. 18 da Constituição do
Estado, o art. 17, 1, da Lei Federal n°8.666, de 1993, que regulamenta
o art. 37, XXI, da Constituição da República e institui normas para
licitação e contratos da administração pública, e o § 2 0 do art. 105 da
Lei Federal n° 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Reitera-se o entendimento formalizado no 1° turno, quando este
órgão colegiado considerou que o projeto de lei não acarreta ônus
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financeiro para o Estado e nem repercussão na lei orçamentária,
não havendo, portanto, o que possa obstar a sua tramitação.

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

1.402/2004 no 20 turno.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - José

Henrique - Chico Simões.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.559/2004

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo, autorizar a Associação Profissionalizante do Menor
de Belo Horizonte - ASSPROM - a permutar o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, e agora retorna
a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos
termos dos arts. 102, VII e 189, do Regimento Interno.

Em obediência ao estatuído no § 1° do art. 189 do Regimento
Interno, será apresentada, como parte deste parecer, a redação do
vencido.

Fundamentação
O imóvel a que se refere o projeto de lei é constituído pelos lotes

edificados nos. 6 e 7 do quarteirão 13, no Bairro Cruzeiro, em Belo
Horizonte, os quais foram doados pelo Estado à ASSPROM, nos
termos da Lei n° 13.084, de 1998. Essa lei preceitua, no parágrafo
único do art. 1°, que a transferência de domínio do imóvel se destina a
abrigar a sede do agente donatário e, no art. 2 0 , que a escritura de
doação conterá cláusulas de impenhorabilidade e inalienabilidade do
bem, de sua reversão ao doador na hipótese de dissolução da
entidade donatária ou de paralisação de suas atividades por mais de
um ano e, por fim, de previsão de reserva de 30% da sua capacidade
de prestar atendimento a" menores carentes indicados por órgão
estadual competente.

Da leitura da mensagem que deu origem à proposição, infere-se que
o Chefe do Executivo intenta, efetivamente, permitir que a ASSPROM
possa efetuar permuta do imóvel por outro localizado na área central
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de Belo Horizonte, de equivalente valor venal e que atenda às
necessidades de ampliação de espaço físico da entidade, mantidos os
encargos previstos no referido art. 2°.

Embora a medida consubstanciada no projeto atenda ao interesse
público e não contenha vício jurídico, a sua elaboração é incompatível
com a técnica legislativa, pois, a bem da clareza, é conveniente - e
suficiente - seja editada nova lei que altere o art. 2 0 da Lei n° 13.084,
simplesmente estabelecendo como ressalva, no tocante à cláusula de
inalienabilidade do imóvel, a hipótese de permuta, nas condições
preestabelecidas pelo autor da matéria. Daí, por que a Comissão de
Constituição e Justiça houve por bem apresentar o Substitutivo n° 1.

Cabe salientar que a autorização legislativa decorre da exigência
contida no art. 18 da Constituição do Estado, no art. 17, 1, da Lei
Federal n° 8.666, de 1993, e no § 2° do art. 105 da Lei Federal n°
4.320, de 1964.

Esta Comissão reitera o parecer emitido no 1° turno, afirmando que
a proposição satisfaz os preceitos legais que versam sobre a
transferência de domínio de bens estatais, pois, além de atender ao
interesse da coletividade, não acarreta despesas para o erário
estadual.

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

1.559/2004, no 20 tumo, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio - José Henrique.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.559/2004

Dá nova redação ao inciso II do art. 2 0 da Lei n° 13.084, de 31 de
dezembro de 1998, que autoriza o Poder Executivo a doar à
Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte -
ASSPROM - o imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O inciso II do art. 20 da Lei n° 13.084, de 31 de dezembro de

1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20 - ....................................................
11 - inalienabilidade do imóvel, ressalvada a modalidade de permuta
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por imóvel localizado na área central de Belo Horizonte, observada
a equivalência do valor venal dos bens;".

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
1.214/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução n° 1.214/2003, de autoria da Comissão de

Política Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, em conformidade
com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a
alienação das terras devolutas que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.21412003
Aprova, em conformidade com o disposto no inciso XXXIV do art. 62

da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - Fica aprovada, em conformidade com o disposto no inciso

XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado, a alienação das terras
devolutas especificadas nos incisos do Anexo desta resolução, em
favor dos respectivos beneficiários.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 2004.
Doutor Ronaldo, Presidente - Ricardo Duarte, relator - Vanessa

Lucas.
Anexo

(a que se refere o art. 1° da Resolução n°, de de 2004)
* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 26.8.2004.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.586/2004

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.586/2004, de autoria do Deputado André

Quintão, que declara de utilidade pública o Centro de Ecologia
Integral, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em
turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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° 1.586/2004
Declara de utilidade pública o Centro de Ecologia Integral - CEI -,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Ecologia

Integral - CEI -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Biel Rocha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
1.838/2004

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução n° 1.838/2004, de autoria da Mesa da

Assembléia, que concede licença ao Governador do Estado para
ausentar-se do Estado, 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 RESOLUÇÃO N° 1.838/2004
Concede licença ao Governador do Estado para ausentar-se do

Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica concedida licença ao Governador do Estado para

ausentar-se do Estado, por período superior a quinze dias, de 27 de
agosto de 2004 a 14 de setembro de 2004, a fim de empreender
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viagem oficial ao Japão e à França.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 2004.
Doutor Ronaldo, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Ricardo

Duarte.
PARECER SOBRE OS REQUERIMENTOS N OS 3.209 E 3.210/2004*

Mesa da Assembléia
Relatório

A escolha de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado pela
Assembléia Legislativa, prevista no art. 78, § 1°, II, da Constituição do
Estado, obedece aos procedimentos relacionados nos arts. 235 a 240
da Resolução n°5.176, de 1997, alterada pelas Resoluções n os 5.183,
de 1998, 5.197, de 2000, e 5.204, de 2002, que contém o Regimento
Interno desta Casa.

Em cumprimento a essas normas, o Presidente deste Poder
comunicou, em 3/8/2004, a ocorrência de vaga de Conselheiro do
Tribunal de Contas, em virtude do falecimento do Conselheiro João
Bosco Murta Lages, ocorrido em 28/6/2004. Diante disso, cumpre a
esta Assembléia proceder à escolha que lhe é constitucionalmente
atribuída.

Dentro do prazo regimental de dez dias após a comunicação da
ocorrência de vaga, nos termos do inciso II do art. 235 do Regimento
Interno, foram apresentados os Requerimentos n os 3.209 e
3.210/2004, que, acompanhados da documentação prevista no art.
236 do Diploma Regimental, indicam candidatos à vaga de
Conselheiro.

Passa-se, então, ao exame desses requerimentos.
Fundamentação

De acordo com o parágrafo único do art. 236 do Regimento Interno,
compete à Mesa verificar a apresentação dos documentos
relacionados nos incisos 1 a V do artigo mencionado e, por meio deles,
averiguar se os candidatos preenchem os requisitos constitucionais
estabelecidos no art. 78 da Constituição do Estado, para o exercício
da função de Conselheiro do Tribunal de Contas, quais sejam:

"Art. 78 - ............................
- mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de

idade;

-
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II - idoneidade moral e reputação ilibada;
III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos,

financeiros ou de administração pública; e
IV - mais de dez anos de exercido de função ou de efetiva atividade

profissional que exijam os conhecimentos mencionados no inciso
anterior".

Apresentaram-se como candidatos o Sr. Alexandre Bossi Queiroz e
o Deputado Wanderley Ávila, por meio, respectivamente, dos
Requerimentos n

o
s 3.209 e 3.210/2004, que satisfazem o requisito de

apoiamento previsto no inciso II do art. 235 do Regimento Interno.
Examinados os requerimentos, verifica-se que foram apresentados

os documentos relacionados no art. 236 do Regimento Interno, os
quais, analisados, demonstram que os candidatos cumprem os
requisitos de idade, além de não apresentarem restrição às suas
candidaturas no tocante à reputação e à idoneidade moral. A
documentação apresentada revela, também, que as atividades
profissionais por eles exercidas durante mais de dez anos, como
agentes públicos ou como professores, pressupõem o domínio de
conhecimentos ligados às áreas jurídica, contábil e de administração
pública, conforme as exigências constitucionais.

Conclusão
Atendidos os requisitos constitucionais para a habilitação dos

candidatos à vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas, opinamos
pelo deferimento dos Requerimentos n os 3.209 e 3.210/2004, para
que lhes seja dada a tramitação prevista nos arts. 238 a 240 do
Regimento Interno.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de agosto de 2004.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George
Hilton.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 24/8/2004, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. Joel
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Frantisek Waidolato Vomiel, ocorrido em 17/8/2004, no Município
de Pirapora. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2004

ATAS

ATA DA 658 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 28 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 25/8/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 18 Parte: 18 Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício - 28 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à
Constituição n° 80/2004 - Projetos de Lei n°5 1.846 e 1.847/2004 -
Requerimentos n os 3.214 a 3.220/2004 - Requerimentos dos
Deputados Carlos Pimenta (2) e Paulo Piau e outros (2) -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração
Pública e de Segurança Pública e da Deputada Maria Olívia -
Comunicação não Recebida: Comunicação do Deputado Mauri Torres
- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Weliton Prado, Doutor
Ronaldo, Doutor Viana e Dalmo Ribeiro Silva - Questões de ordem -
28 Parte (Ordem do Dia): 18 Fase: Abertura de Inscrições - Questão de
ordem - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Carlos
Pimenta (2) e Paulo Piau e outros (2); deferimento - 2a Fase: Palavras
do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado George Hilton; aprovação - Inexistência
de quórum para votação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
985/2003; encerramento da discussão - Discussão, em 2 0 turno, dos
Projetos de Lei n o

s 360, 438, 621 e 743/2003; encerramento da
discussão - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalciever
Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
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Ermano Batista - Fábio Avelar - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes -
João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu -
Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos -
Olinto Godinho - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton
Prado - Zé Maia.

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

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

i a Parte
V Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Antônio Júlio, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

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

OFICIO
Da Sra. Cristiane Vieira Tavares Zampar, Juíza de Direito, e outros,

manifestando-se contrariamente ao dispositivo da Proposta de
Emenda, à Constituição n' 22/2003, que volta a posicionar Belo
Horizonte como única entrância especial. (- Anexe-se à Proposta de
Emenda à Constituição n° 80/2004.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 80/2004
Altera a Seção III do Capítulo II da Constituição do Estado.

rÁ'
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Suprima-se o parágrafo único do art. 98 da Constituição do

Estado.
Ari. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala das Reuniões, de agosto de 2004.
Leonardo Quintão - Luiz Humberto Carneiro - Antônio Júlio -

Adalclever Lopes - Doutor Viana - Maria Tereza Lara - Jayro Lessa -
Arlen Santiago - Ivair Nogueira - Miguel Martini - Dilzon Meio -
Gustavo Valadares - Paulo Cesar - Paulo Piau - Márcio Kangussu -
Doutor Ronaldo - Luiz Fernando Faria - Maria Olívia - Antônio Carlos
Andrada - Roberto Ramos - Adelmo Carneiro Leão - Elmiro
Nascimento - Chico Rafael - Ermano Batista - Jô Moraes - Biei Rocha
- Sebastião Heivécio - Chico Simões - Domingos Sávio - Dimas
Fabiano.

Justificação: A proposta que submetemos à apreciação desta Casa
tem por objetivo extirpar hipótese discriminatória de acesso ao
Tribunal de Justiça, prevista no parágrafo único do art. 98 da
Constituição Estadual, possibilitando a adoção exclusiva do critério
técnico e isonômico previsto no seu inciso III, retificando erro, bem
como inconstitucionalidade cometida na elaboração da PEC 22/2003,
quando da aprovação, em segundo turno, da inclusão da Emenda n° 1
no texto do Substitutivo n° 1.

Na redação original havia previsão expressa de que o acesso ao
Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça Militar se faria por
antigüidade e merecimento, alternadamente, apurados,
respectivamente, entre os Juízes de Direito da Gntrãncia mais elevada
e entre os Juízes-Auditores, somente.

O critério acima esposado resultou de pronunciamento do próprio
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que através de comissão
especial, encaminhou a esta Assembléia, minuta de proposta de
emenda à Constituição, consoante as peculiaridades da Lei de
Organização Judiciária do Estado.

Daí se infere que a matéria prevista no parágrafo único a ser
revogado não coaduna com a boa técnica legislativa constitucional,
visto que invade, via oblíqua, a esfera de competência do Poder
Judiciário, criando nova hipótese de promoção na carreira da
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magistratura, subvertendo a ordem reinante e contrariando, até
mesmo, os termos do art. 66, inciso IV da Constituição Mineira, que
dispõe, In verbis":

"Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras
previstas nesta Constituição:

("omissis")
IV - do Tribunal de Justiça, por seu Presidente:
a) a criação e a organização de tribunal e juízo inferiores e vara

judiciária, a fixação de vencimentos de seus membros, dos juízes,
inclusive dos tribunais inferiores, dos serviços auxiliares e dos juízos
que lhe forem vinculados, observados os parâmetros estabelecidos na
Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos arts. 24, § V e 2 0 , e
32;

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 20 , e 32;

c) a organização e a divisão judiciárias e suas alterações".
Historicamente, verifica-se que o critério de promoção previsto nas

Constituições mineiras era bem mais amplo, contudo, não havia
nenhuma definição ou referência à criação das entrâncias, pois a
matéria sempre foi da competência privativa do Poder Judiciário. Se
não, vejamos.

A Carta de 1967 assim dispunha, In verbis":
"Art. 138 - A promoção ao Tribunal de Justiça dar-se-á por

antigüidade e por merecimento, alternadamente.
§ 1°- A antigüidade será apurada na última entrância.
§ 20 - No caso de antigüidade, o Tribunal de Justiça poderá recusar

o Magistrado mais antigo, pelo voto da maioria dos desembargadores,
repetindo-se a votação até ser feita a indicação.

§ 3° - No caso de merecimento, a lista tríplice compor-se-á de Juízes
de qualquer entrância;

§ 40 - Para efeito de promoção do Tribunal de Justiça, a última
entrância especial, os Juízes substitutos de segunda instância e os
Juízes do Tribunal de Alçada.

Art. 139 - A promoção de Juízes ao Tribunal de Alçada dar-se-á por

kA



601
antigüidade e por merecimento, alternadamente.

§ 10 - A antigüidade será apurada na entrância especial da Comarca
de Belo Horizonte, aí incluídos os Juízes de Direito Substitutos de
Segunda Instância e, no caso de merecimento, a lista será composta
de nomes escolhidos entre os Juízes de Direito de qualquer entrância.

§ 21 - O Juiz promovido para o Tribunal de Alçada manterá posição
na lista de antigüidade para promoção ao Tribunal de Justiça (art. 138,
§ 40, desta Constituição)".

Na Constituição Estadual de 1947, encontramos a seguinte
disposição:

"Art. 64 - A promoção dos juízes far-se-á de entrância a entrância,
por antigüidade e por merecimento, alternadamente, e, no segundo
caso, dependerá da lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça.
Igual proporção observar-se-á no acesso ao Tribunal de Justiça,
ressalvando o disposto no art. 68. Para isso, nos casos de
merecimento, a lista tríplice compor-se-á de nomes escolhidos dentre
os juízes de direito de qualquer entrância. Em se tratando de
antigüidade, que se apurará na última entrância, o Tribunal resolverá
preliminarmente se deve ser indicado o juiz mais antigo, e se este for
recusado por três quartos dos desembargadores, repetir-se-á a
votação com relação ao imediato, e assim por diante, até fixar-se a
indicação. Somente após dois anos de efetivo exercício na respectiva
entrância, poderá o juiz ser promovido".

A Constituição de 1945 dispunha que:
"Art. 61 - Em lei especial far-se-á a divisão judiciária do Estado e

organizar-se-á a magistratura, dispondo-se sobre o número de juízes,
requisitos de nomeação, casos de acesso, vencimentos, competência
e sobre organização do júri, respeitados, além dos preceitos da
Constituição da República e desta Constituição, os seguintes:

(omissis)".
Na mesma direção apontava a Constituição mineira de 1935,

quando se lê:
"Art. 46 - A lei fará a divisão e organização judiciária, determinando o

número, a competência e os vencimentos dos juízes, bem como os
requisitos de nomeação e acesso.

Parágrafo único - A divisão judiciária será feita ao mesmo tempo que
a divisão administrativa e, quanto possível, coincidirá com este".
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A título de arremate, quanto à Constituição de 1891, havia
orientação expressa que competia à lei de organização judiciária tratar
da matéria de divisão judiciária, com a única ressalva de que haveria
dois níveis (arts. 63 a 73 da Constituição de 1891).

Doutro norte, cumpre destacar que a norma hostilizada também não
coaduna com o texto da Constituição Federal, haja vista que cria
flagrante discriminação diante da inserção de mais um nível na
carreira da magistratura estadual ao fixar que somente os juízes da
Comarca de Belo Horizonte teriam direito a fazer parte da lista de
acesso ao Tribunal de Justiça do Estado.
• A redação inaugurada pela emenda exclui os juízes pertencentes ao
Juizado Especial, que segundo a Lei de Organização Judiciária,
compõem o Poder Judiciário do Estado, ferindo, frontalmente, o
principio da igualdade, previsto na Constituição Federal.

A permanência de tal critério causará diversos prejuízos à
magistratura mineira, minando o Poder Judiciário do Estado,
provocando a paralisação na carreira, pois os juizes titulares das
comarcas de entrância especial teriam de pedir remoção para a
Comarca de Belo Horizonte, caso queiram dar prosseguimento à
carreira, trazendo com isso inúmeras dificuldades para aqueles que
realmente querem ser promovidos para a Capital.

Também, pela leitura atenta, todos os juizes de comarca mais
elevada, que são as comarcas tituladas de especial, poderiam
concorrer para o Tribunal de Justiça Militar, sem ter igual oportunidade
para o Tribunal de Justiça, pois o parágrafo único fixou como
qualificados, somente, os juizes titulares de varas do juizado comum e
os juizes auxiliares que estejam lotados na Comarca de Belo
Horizonte.

Assim, ao se promover tal alteração, será feita justiça a toda classe
da magistratura estadual, pois o interesse é de todos, e não somente
daqueles que estão na classe especial.

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

PROJETO DE LEI N°1.846/2004
Declara de utilidade pública a Associação do Voluntariado de Santa

Rita do Sapucaí - Movimento para Vida -, com sede no Município de
Santa Rita do Sapucaí.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação do

Voluntariado de Santa Rita do Sapucaí - Movimento para Vida -, com
sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de agosto de 2004.
Elmiro Nascimento
Justificação: A Associação do Voluntariado de Santa Rita do

Sapucai, também designada como Movimento para Vida, com sede
no Município de Santa Rita do Sapucaí, é uma entidade civil sem fins
lucrativos e de duração indeterminada. Destacam-se entre as
finalidades da referida Associação a assistência aos pacientes com
câncer, propiciando-lhes os cuidados para sua recuperação e
satisfação de suas necessidades e carências. A entidade,
devidamente cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social,
também tem por fim fomentar e organizar atividades de terapia
ocupacional, além daquelas pertinentes à saúde; promover o
desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de
estimular e incentivar o ideal de servir; e organizar campanhas para
arrecadação de fundos para prestação de assistência social, material
e educativa junto ao paciente oncológico, entre outras atividades.

A referida entidade foi constituída em 17/3/2000 e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo
exercício de suas funções.

Considerando-se a importância dos serviços assistenciais prestados
pela Associação do Voluntariado de Santa Rita do Sapucai -
Movimento para Vida -, esperamos contar com o apoio dos nobres
pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.84712004
Estabelece normas de segurança para a carga e descarga de

valores em estabelecimentos financeiros e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1° - A carga e a descarga de valores em estabelecimentos
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financeiros serão feitas obrigatoriamente em local protegido e
apropriado no interior do estabelecimento.

Art. 20 - Fica expressamente proibida a carga e a descarga de
valores em via pública.

Art. 3° - Os estabelecimentos financeiros terão o prazo de cento e
oitenta dias a contar da publicação desta lei para adequar-se ao que
ela dispõe.

Art. 40 - Os estabelecimentos financeiros e as empresas de
transporte de valores que infringirem esta lei ficarão sujeitos a multa
de 35.000 UFEMGs (trinta e cinco mil Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais ), que será dobrada sucessivamente a cada
reincidência.

§ 1° - As multas a que se refere o 'caput" deste artigo serão
aplicadas pela Secretaria de Estado de Defesa Social, e a fiscalização
e autuação serão efetuadas pelas polícias civil e militar.

§ 2° - Os estabelecimentos financeiros e as empresas de transportes
de valores autuadas poderão recorrer administrativamente ao
Secretário de Estado de Defesa Social no prazo de quinze dias
contados da data de autuação.

Art. 50 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias
contados da data de sua publicação.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de agosto de 2004.
Márcio Kangussu
Justificação: O projeto de lei que ora apresentamos tem por
nalidade propprcionar maior segurança à populaço de nosso

Estado, uma vez que as operações de carga e descarga de valores
vêm sendo realizadas em vias públicas, colocando as pessoas que
por elas transitam em condições de permanente risco de vida.

São inquietantes os níveis de insegurança que dominam as grandes
cidades e que também já se estenderam aos pequenos municípios. A
incidência crescente de assaltos à mão armada às agências bancárias
em todo o Estado, que, em sua maioria, se localizam em áreas de
grande fluxo de pessoas, aumenta as possibilidades de que um
assalto, no momento de uma operação de carga e descarga de
valores, ofereça grandes riscos à segurança de clientes, transeuntes e
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dos próprios trabalhadores das agências e dos seguranças das
transportadoras.

Outra situação de risco provém da possibilidade da ocorrência de
um acidente, que leve a uma tragédia, no momento do manuseio das
armas de grosso calibre podadas pelos seguranças nas ruas e nas
calçadas próximas às agências. Em síntese, estamos preocupados
com a segurança da população e com a preservação da vida humana.

Este projeto, ao estabelecer que a carga e a descarga têm que ser
feitas no interior da agência bancária, em local protegido e de acesso
restrito, elimina praticamente as possibilidades de que a ocorrência de
um evento dessa natureza comprometa a segurança da população.

Outro ponto positivo advindo dessa medida será o fim dos
transtornos causados pela movimentação desses veículos em frente
às agências, uma vez que eles estacionam ostensivamente em fila
dupla, impedindo o fluxo regular de veículos, por conseqüência
causando grandes engarrafamentos, sobretudo porque os horários
das operações de carga e descarga de valores coincidem com os
momentos de maior movimento no trânsito.

Para que este projeto tenha a eficácia que dele espera toda a
população, impõem-se multas; antes, porém, estabelecem-se os
prazos necessários para que as instituições financeiras se adaptem a
essa norma legal.

Pelo exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares à
aprovação dessa proposição.

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

REQUERIMENTOS
N° 3.214/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Conselho Federal de
Educação Física - CONFEF - pela passagem do Dia do Profissional
de Educação Física, em 1° de setembro.

N° 3.215/2004, do Depuffido Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Conselho Regional de
Educação Física da 6 a Região - CREFG-MG - pela passagem do Dia
do Profissional de Educação Física, em 1° de setembro. (- Distribuídos
à Comissão de Educação.)
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N° 3.216/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Hospital das Clínicas (Hospital
Universitário da UFMG) por seus 76 anos de fundação. (- A Comissão
de Saúde.)

N° 3.217/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Academia Curvelana de Letras
por seus 16 anos de fundação, a serem comemorados em 23/9/2004.
(- A Comissão de Educação.)

N° 3.218/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso aos Soldados do Estado pela
passagem do Dia do Soldado, em 25 de agosto. (- A Comissão de
Segurança Pública.)

N° 3.219/2004, da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, solicitando seja enviada ao Presidente do Banco de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - cópia do oficio da
Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos, que sugere o
Município de Governador Valadares como sede para investimentos
industriais.

N° 3.220/2004, da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, solicitando seja formulado apelo ao Comandante-Geral
do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais com vistas a que seja
feita uma auditoria no 2° Pel. BM do Corpo de Bombeiros de Teófilo
Oton i.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Carlos Pimenta (2) e Paulo Piau e outros (2).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das.Comissões

de Administração Pública e de Segurança Pública e da Deputada
Maria Olivia.

Comunicação não Recebida
- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação:

COMUNICAÇAO
Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. Ary

Soares Martins, ocorrido em 17/8/2004, em Ponte Nova. (- Idêntica
comunicação foi apresentada anteriormente pela Deputada Maria
Olivia.)

Oradores Inscritos
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado* - Boa-tarde a todos. Sr. Presidente,

apresentarei aqui uma denúncia. Antes quero aplaudir a matéria
publicada no dia de hoje, quarta-feira, 25/8/2004, na primeira folha do
jornal "O Tempo", escrita pela competente jornalista Dolores Mendes:
"Palito Gina fecha fábrica em Minas Gerais e desemprega cerca de
300 funcionários". Farei sua leitura na íntegra. (- Lê:)

"O fechamento da fábrica de palitos Gina, em Nova Ponte, no
Triângulo Mineiro, deixou 300 pessoas sem emprego. Alegando falta
de matéria-prima, a direção da empresa dispensou os trabalhadores e
garantiu que eles seriam chamados de volta em alguns dias. Em
seguida, por falta de pagamento, a CEMIG cortou a energia elétrica da
unidade. Os trabalhadores estão sem receber salários e desconhecem
o futuro da empresa. A fábrica foi instalada em Nova Ponte, em 2001,
após ter recebido incentivos da Prefeitura daquele município.

Em janeiro de 1999, a Empresa Gina, do Grupo Rela Indústria e
Comércio, instalou-se na cidade de Nova Ponte, mediante parceria
com a Prefeitura, que cedeu um prédio, onde a indústria funcionou
provisoriamente, e, depois, um terreno com toda a infra-estrutura.
Construiu também um galpão onde funcionava a fábrica atual. Os
investimentos públicos somaram aproximadamente R$2.200.000,00.

A própria Prefeitura da cidade atestou isso, ao veicular panfleto
publicitário em que o Prefeito afirma: 'Nossa administração
comprometeu-se a construir as instalações que abrigariam a fábrica
Gina em nosso setor industrial. Doamos um terreno de 34.000m 2, com
toda a infra-estrutura já preparada. E isso incluiu asfalto, energia
elétrica, rede telefônica, rede pluvial, esgoto tratado, água e
iluminação pública'. A área construída somou um total de 8.336m2,
COM 5.000m2 de área pavimentada, 400m de meio-fio, 900m 2 de
passeio e 850m de alambrado. Tudo isso somou um investimento de
R$2.200.000,00, recursos estes gerados pelo próprio município. Deste
valor, R$622.000,00 foram financiados pelo BDMG.

Só reafirmando, até o BDMG esteve envolvido nessa operação, que
gostaríamos fosse esclarecida sobre a sua legalidade. Será que o
município pode doar o terreno e construir as instalações de uma
empresa?

Em dezembro de 2001, o Secretário Municipal de Indústria e
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Comércio de Nova Ponte, Leopoldo Ribeiro, em entrevista ao jornal
"Correio", disse: 'Em 2002, caso o empreendimento ainda esteja
atendendo às expectativas da Prefeitura, o prédio deverá
definitivamente ser entregue ao grupo paulista, através de uma
doação...'. Será que essa doação, se tiver ocorrido, atende a
população, que hoje sofre sem salários e sem perspectivas de
trabalho ou de recebimento dos valores que lhe são devidos?

No início foram gerados perto de 600 empregos diretos na
fabricação de palitos e pregadores de roupas. Entretanto, desde as
instalações, diversos problemas começaram a ocorrer.

Funcionários foram demitidos sem justa causa e sem o pagamento
das verbas rescisórias, os salários estavam sendo pagos atrasados, e
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não estava sendo
depositado, como fora noticiado pelo jornal "Correio" e TV Integração,
ambos de Uberlândia, além de fatos mais graves apurados pelo
Ministério do Trabalho, como irregularidades na fábrica, as quais
fizeram com que uma funcionária perdesse a mão e outro perdesse os
dedos". Houve muitos casos de funcionários perderem as mãos e os
dedos.

"Não bastasse tudo isso, a Prefeitura e a Empresa Gina exploraram
mão-de-obra adulta e infantil, de menores de 10 a 14 anos, nos
programas Semear e Renda Familiar. De acordo com esses
programas, as famílias, em suas residências e no Centro de Múltiplo
Uso da Prefeitura, montavam pregadores de roupas e selecionavam e
agrupavam palitos de madeira para churrasco. Por esse trabalho, as
famílias recebiam valores irrisórios como pagamento, ou seja, R$0,80
para cada 50 dúzias, enquanto a dúzia era vendida a R$0,78, ou seja,
por 50 vezes mais. O Ministério Público conseguiu a suspensão desse
convênio em meados do ano passado.

Reforçando mais uma vez, a Empresa Gina, por meio de um
convênio com a Prefeitura, estava explorando mão-de-obra adulta e
infantil. Não fosse a atuação do Ministério Público, teríamos mais esse
problema, que, apesar de encerrado, ainda não teve seus
responsáveis punidos.

Todas essas denúncias, noticiadas e apuradas também pela
Comissão Provisória do Partido dos Trabalhadores na cidade,
mereceriam a apuração da Comissão do Trabalho, da Previdência e
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da Ação Social e da de Direitos Humanos da Assembléia
Legislativa, em face da gravidade das irregularidades apontadas à
conta da Prefeitura e da Empresa Gina.

Assim apresentei, em outubro de 2003, um requerimento para que
fosse realizada uma reunião conjunta dessas Comissões, convidando
as seguintes autoridades: Sr. José Divino da Silva, Prefeito Municipal
de Nova Ponte; Sr. Romildo dos Reis Bertoldo, Presidente da Câmara
Municipal de Nova Ponte; Dr. Hamilton Pires Ribeiro, Promotor de
Justiça da Comarca de Monte Carmelo; Dr. Fábio Lopes Fernandes,
Procurador da Justiça do Trabalho da 13 a Região de Uberlândia; Sr.
Carlos Alberto Menezes de Calazans, Delegado Regional do
Ministério do Trabalho; Sr. Osvaldo Rela Júnior, Presidente da A. Rela
S.A. Indústria e Comércio; Sr. Geraldo Aloísio Alves, Presidente da
Comissão Provisória do Partido dos Trabalhadores; Sr. José Carlos
Paes, representante do sindicato dos trabalhadores da empresa; e
Dra. Eliana A. Oliveira, advogada trabalhista.

Entretanto, naquele final de ano, por conta da discussão do
malfadado tarifaço do Aécio, não foi possível realizar a audiência
conjunta na cidade de Nova Ponte.

Durante todo o ano de 2004, tenho cobrado desta Casa, de forma
insistente, em especial da Mesa Diretora, a realização desta audiência
pública em Nova Ponte. Contei com o apoio do Presidente da
Comissão de Direitos Humanos, Deputado Durval Angelo, e também
do Presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social, Deputado Alberto Bejani. Infelizmente, não foi possível a
realização da audiência.

Neste semestre, chegamos a marcá-la para o último dia 12 de
agosto. Na última hora, fomos comunicados pelo Presidente desta
Casa que não havia possibilidade de realização da audiência, porque
não haveria estrutura necessária disponível para que fosse realizada
na cidade de Nova Ponte.

Infelizmente, com a não-realização da audiência, a Assembléia pode
ter perdido uma grande oportunidade de buscar alternativas para esse
grave problema que tem afetado toda a população de Nova Ponte".

Fico muito triste porque há mais de um ano apresentamos e
aprovamos requerimento nesta Casa e não conseguimos realizar
audiência pública na cidade de Nova Ponte. Estão aí as
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conseqüências: a fábrica fechou, mais de 300 funcionários
demitidos. Houve o apoio financeiro da Prefeitura de Nova Ponte e do
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, e agora, quem vai pagar
a conta? Quem vai se responsabilizar? Pessoas foram mutiladas,
existem milhões e milhões de ações trabalhistas. Como vai ficar a
situação desses trabalhadores? Poderíamos ter resolvido toda a
situação por intermédio de uma audiência pública desta Casa, mas,
infelizmente, a questão não foi exposta. Todo Deputado tem o direito
legal de legislar, fiscalizar, participar e buscar soluções, mas,
infelizmente, não tivemos a possibilidade de realizar audiência pública
na cidade de Nova Ponte. Nesse sentido, solicito com urgência à
Mesa que marque essa audiência pública, na Assembléia ou em Nova
Ponte, para que possamos discutir cada um desses problemas que
saltam aos nossos olhos. De acordo com as denúncias, improbidade
administrativa do Prefeito dessa cidade, ao utilizar bens públicos,
terrenos e centro de múltiplo uso para atividades da empresa Gina;
malversação do dinheiro público, empregado em benefício de uma
empresa; existência de créditos trabalhistas, salários, férias,
indenizações não pagos aos trabalhadores; denúncia de assédio
moral de trabalhadores para que se demitissem; acidentes de trabalho
que resultaram em danos graves e permanentes a trabalhadores da
empresa; e exploração de mãos-de-obra adulta e infantil por meio de
convênio entre a empresa Gina e a Prefeitura. Que essa audiência
pública seja realizada e que a Assembléia Legislativa não seja
responsabilizada pelo fechamento da fábrica. Tenho a certeza de que,
se tivéssemos realizado uma audiência pública, poderíamos ter
encontrado uma solução para esses problemas.

Solicito também, Sr. Presidente, que sejam postos em discussão
vários requerimentos que apresentamos nesta Casa e que,
infelizmente, não foram discutidos nem votados até agora. Um dos
requerimentos solicita informação sobre os gastos do Estado com
publicidade em todos os órgãos do Estado de Minas Gerais e em
todos os outros Estados. Sabemos que o Governo do Estado está
investindo em publicidade em todos os Estados da Federação.

Meu tempo é pequeno, Sr. Presidente, mas gostaria de destacar
ainda que foi publicado hoje na "Folha de S. Paulo" que o Governador
Aécio Neves estava batendo perna com o Alckmin e o Serra em São
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Paulo. (- Lê:)

"Depois de colar sua imagem à do Governador Geraldo Alckmin, em
discursos e na TV, o candidato tucano a Prefeito de São Paulo, José
Serra, fez campanha nesta terça-feira ao lado do Governador de
Minas Gerais, Aécio Neves. Caminharam na Rua 25 de Março, Centro
de São Paulo, nesta tarde."

Outra matéria publicada na "Folha de S. Paulo", em 9/7/2004, na
pág. 4, diz o seguinte. (- Lê:)

"Minas está onde sempre esteve. O Governador de Minas Gerais,
Aécio Neves, é um carioca de fim de semana. E visto
costumeiramente no calçadão da orla da praia, freqüenta os bares da
moda no Rio, é figura fácil nos ensaios da Escola de Samba
Mangueira, quase sempre muito bem-acompanhado. A presença
constante já fez com que Aécio tivesse de rechaçar com bom-humor
convites para se candidatar a Governador do Estado do Rio de
Janeiro - E onde eu passaria meus fins de semana? - graceja. Mas o
espírito carioca traiu o Governador em solenidade com o arquiteto
Oscar Niemeyer nesta semana. Ao pedir recursos para Minas, Aécio
reclamou: "A INFRAERO precisa fazer mais investimentos no
Aeroporto Santos Dumont!". Esse é o aeroporto do Rio, Governador, o
de Belo Horizonte chama-se Pampulha."

Essa foi uma piada publicada na "Folha de S. Paulo", no dia
9/7/2004. Esse jornal questionou o fato de o nosso Governador passar
todos os finais de semana no Rio de Janeiro; aliás, ontem, dia de
trabalho, ele também estava batendo perna com o candidato Serra em
São Paulo.

Dessa forma, solicitamos um carinho maior do' Governador para com
o Estado de Minas, pois atitudes como essa, de uma empresa fechar
as portas e dar uma banana para os seus funcionários, não podemos
admitir de maneira nenhuma. Amamos Minas Gerais. O intuito do
Bloco PT-PCdoB é ajudar a resolver os graves problemas de nosso
Estado, com seriedade.

Falando em seriedade, o Governador entra em contradição, visto
que outra matéria, também da "Folha de S. Paulo", diz que o
Governador criticou a Lei de Responsabilidade Fiscal, porém ele se
esqueceu de que essa lei foi criada no Governo Fernando Henrique
Cardoso, quando o nosso Governador era Presidente do Congresso
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Nacional, e não me lembro de ele se ter posicionado contra.
Deixo aqui esse questionamento, a fim de que o Governador olhe

com maior carinho para o nosso Estado e taça menos publicidade e
propaganda, fazendo obras de forma efetiva, principalmente em
relação às questões sociais.

Mais uma vez, parabenizo a jornalista Dolores Mendes, autora da
brilhante matéria publicada no jornal "O Tempo" sobre o fechamento
da fábrica de palitos Gina, na cidade de Nova Ponte. Solicitamos
ainda, apesar de transcorrido um ano, que seja feita essa audiência
pública, para a qual já foi aprovado requerimento. Alegaram falta de
estrutura para a realização dessa audiência pública. Por que não
houve condições para isso, se para outras coisas a Assembléia
providenciou essa estrutura?

Fica aqui o nosso questionamento, o nosso repúdio e a nossa
solicitação para a realização dessa audiência pública o mais rápido
possível, a fim de encontrarmos uma solução para os trabalhadores
da empresa Gina, em Nova Ponte. Muito obrigado.

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

Deputados, mineiros e mineiras, o Governador Aécio Neves
sancionou no início deste ano a Lei n° 15.030, de 20/1/2004, que
dispõe sobre a prática da educação física na rede pública estadual de
ensino.

Originou-se a mencionada lei de projeto apresentado nesta Casa
pelo Deputado Antônio Carlos Andrada, projeto esse, amplamente
debatido nas comissões, com a participação expressiva dos
profissionais da educação física do Estado.

De acordo com a nova lei, é reservado ao profissional com curso
superior completo em educação física o exercício da docência ou a
prática dessa disciplina na rede pública estadual de ensino, na
educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e na
educação especial.

Vem em boa hora essa valorização do profissional de educação
física. Hoje, a preocupação com a atividade física é crescente, e
proliferam as academias na mesma proporção em que redobram os
conselhos médicos contra o sedentarismo. A prática de exercícios
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físicos deve, no entanto, ser acompanhada por profissional
habilitado, de modo a evitar prejuízos para a saúde.

Será comemorado em 1° de setembro o Dia do Profissional de
Educação Física, e quero, desde já, prestar as minhas homenagens a
essa valorosa categoria.

São esses profissionais que oferecem aos nossos jovens as
oportunidades da iniciação esportiva, preparando-os para um futuro
mais saudável e, muitas vezes, para uma carreira no esporte.

Estamos em pleno desenrolar de uma Olimpíada, momento de
superação e glória para os melhores atletas do mundo. Há vários
brasileiros disputando medalhas olímpicas, e a cobrança por vitórias é
sempre grande. Todos queremos vê-los brilhar nos pódios das
diversas modalidades esportivas. O orgulho nacional reacende e
todos torcemos pelos resultados favoráveis. Mas esse entusiasmo
deve começar bem antes das Olimpíadas. Para estarem ali, aqueles
atletas já percorreram um longo caminho, de preparação e
treinamento. E, em nosso Pais, ainda é muito difícil para um atleta
receber o incentivo e os meios necessários para persistir no esporte.

O treinamento de um atleta exige muito, desde alimentação
adequada até disponibilidade de tempo para os exercícios, e,
principalmente, um bom treinador.

E preciso investir na formação dos atletas brasileiros, com políticas
públicas e patrocínio. E isso pode começar nas escolas.

De acordo com a Lei n° 15.030, de 2004, a educação física passa a
integrar a proposta pedagógica das escolas da rede pública estadual
de ensino e é componente curricular obrigatório de todas as séries e
ciclos da educação básica.

A prática esportiva nas escolas pode revelar os futuros atletas, que
receberão apoio, recursos e orientação para uma maior dedicação à
carreira. Além de propiciar a descoberta de novos talentos, a
educação física nas escolas proporciona às novas gerações, mais
afeitas à televisão, ao computador e aos lanches calóricos, uma
atividade corporal que muito favorece a saúde, evitando a obesidade e
o sedentarismo.

Atento a esse potencial, o Ministério do Esporte desenvolve o
programa Talento Esportivo na Escola e realizará, no dia 5 de
setembro, o Dia da Descoberta do Talento Esportivo, quando serão



614
avaliados cerca de 100 mil estudantes entre 10 e 15 anos. O
evento será realizado em todas as Capitais brasileiras, e os
estudantes selecionados serão incluídos no Banco de Talentos do
Ministério, que será disponibilizado ao Comitê Olímpico Brasileiro,
federações, clubes e instituições interessadas em apoiar a formação
esportiva desses jovens. O projeto denominado Descoberta de
Talentos Esportivos tem como meta cadastrar 40 mil novos atletas.

Profissionais de educação física de todo o País serão capacitados
para a aplicação de uma bateria de testes destinada a avaliar a
estatura, a envergadura, a flexibilidade, a força-resistência, a agilidade
e a velocidade dos alunos.

Além desse evento, o programa Talento Esportivo na Escola
continuará avaliando, durante um mês, os estudantes de escolas de
todos os Estados, nas aulas de educação física. Aqueles que se
destacarem, dentro dos critérios de seleção, também serão incluídos
no Banco de Talentos.

Vejo com muita esperança essas iniciativas e acredito que o
caminho é esse. Pelo esporte e pela recreação também se faz a
inclusão social e se reafirma a cidadania. São inúmeros os projetos
sociais bem sucedidos que começam nas quadras esportivas e nos
espaços de lazer. O novo programa do Governo de Minas, chamado
Campos de Luz, vem mostrando isso. Os campos de futebol dos
bairros recebem iluminação que permite sua utilização à noite para a
prática do esporte e, ao mesmo tempo, evita a existência, na
comunidade, de um local escuro, que favorecia atividades ilícitas,
como o tráfico e o uso de drogas.

O esporte, que tanto nos emociona nestas Olimpíadas, pode ter um
papel relevante na vida dos jovens, oferecendo-lhes oportunidades e
realizações. Todo e qualquer investimento nesse setor pode oferecer
um retorno muito satisfatório e produtivo.

Há de chegar o momento em que os atletas brasileiros estarão muito
mais presentes nos pódios das Olimpíadas. E, aos que hoje se
destacam e nos orgulham a nossa admiração. Que sejam exemplo
para as novas gerações de atletas que serão descobertos nas escolas
e que continuem brilhando. Muito obrigado, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
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Deputados, imprensa, público das galerias, telespectadores da TV
Assembléia, funcionários, hoje chamo a atenção de todos para uma
notícia desta Assembléia Legislativa de Minas Gerais, a Mostra
Institucional da Silvicultura, que acontece até o próximo dia 27 de
agosto no Espaço Político-Cultural desta Casa.

A Comissão Especial da Silvicultura, da qual faço parte como
membro efetivo, instalada para estudar a cadeia de produção da
madeira, em parceria com a Associação Mineira de Silvicultura,
promove uma exposição sobre o tema Floresta Plantada. Essa ação
vem ao encontro do esforço feito pelo Executivo Estadual, que, por
meio do Instituto Estadual de Florestas - IEF -, e com o nosso apoio,
busca controlar o consumo ilegal de florestas nativas. O
desenvolvimento da silvicultura, ou seja, o plantio de árvores de forma
técnica e cuidadosa, oferece madeira necessária às atividades
industriais de base florestal, reduz a pressão de exploração sobre as
matas nativas e produz uma infinidade de produtos essenciais para a
sociedade. A exposição mostra as cadeias produtivas que utilizam
madeira plantada, dividindo-as em três segmentos principais: de
celulose e papel, de siderurgia a carvão vegetal e de painéis de
madeira, movelaria e produtos sólidos de madeira. Além disso,
apresenta também produtos não madeireiros, mas originados da
floresta renovável, tais como o mel, as essências e outros, uma
maquete de fazenda florestal e uma mostra viva de controle biológico
de pragas.

E fundamental ainda abordar duas questões: a primeira, que a
silvicultura também é grande geradora de emprego e renda,
contribuindo para o aumento do lndice de Desenvolvimento Humano -
115H - nas cidades que a praticam; a segunda, extremamente
importante, o seqüestro de CO2 ou de 02 para alguns, isso porque,
estabelecida a floresta, as árvores absorvem o CO2 e liberam 02 para
a natureza.

Hoje Minas Gerais é o principal pólo de tecnologia de silvicultura do
País, com alta produtividade, qualidade e profissionalismo na
produção. A Comissão pretende, em seu relatório final, indicar a
importância da silvicultura para a sociedade e sugerir ações de apoio
e estímulo à atividade, sem perder de vista os aspectos ambientais e
sociais.
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O Brasil, principalmente Minas Gerais, possui terra em

abundância, clima favorável e a melhor tecnologia para o plantio de
florestas renováveis, primordialmente com eucalipto, que também
ajuda a recuperar o solo com erosão quando nele plantado. O número
de empregos, muito grande, é gerado rapidamente, considerados
outros setores. Há claras evidências de uma regulação de ciclo
hidrológico, recuperação da água, mas infelizmente muitos criticam o
plantio do eucalipto, apontando-o como responsável por secarem as
nascentes de água, querendo manter um tabu perverso e não
verdadeiro.

Precisamos aumentar o plantio de florestas renováveis, duplicar o
percentual que hoje possuímos, por vários motivos: na produção de
celulose - papel -, há necessidade de duplicação, pois toda a
produção é consumida no País e exportada para outros países; e
ainda há mercado para aumentar a exportação.

Exemplo disso é a CENIBRA, que pretende dobrar a produção nos
próximos cinco anos, gerando mais renda e mais empregos. A
CENIBRA desenvolve o programa com 700 fazendeiros florestais e
proporciona em tomo de 7 mil empregos diretos. A siderurgia do ferro-
gusa e do aço está em expansão e precisa do carvão vegetal que vem
das florestas renováveis. As exportações desse setor estão crescendo
de maneira fantástica. A indústria do carvão para consumo interno e
externo também tem crescido, pois as empresas já estão exportando
carvão. A indústria moveleira também apresenta magnífico
crescimento, mas precisa crescer mais, precisa de mais madeira para
a .construção civil, postes, pontes, cercas, além de ter tantas outras
necessidades.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Cumprimento-o pelo
discurso bem elaborado, de uma pessoa que conhece o assunto e
está vivenciando a Comissão Especial da Silvicultura, marcando
presença nas reuniões e audiências que acontecem em todo o
Estado. V. Exa. está coberto de razão. Apoios como esse são
imprescindíveis. V. Exa. está apoiando uma atividade econômica
responsável pela geração de milhares de empregos. Somente as
pessoas que não conhecem a realidade do nosso Estado e
principalmente da nossa região, somente aqueles que desconhecem a
importância da silvicultura para a economia norte-mineira, economia
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que mata a fome, gera emprego e que hoje é respeitada e
necessária para o desenvolvimento do Estado, podem emitir opiniões
contrárias. V. Exa. está coberto de razão. Há muita história e há muito
interesse multinacional por trás das alegações. Outros países não
querem ver a silvicultura mineira e brasileira crescer e se desenvolver
e vêm aqui apresentar alegações que fogem completamente à
realidade. Aqueles que criticam deveriam conhecer a realidade do
nosso Estado e principalmente de nossa região, para depois abrir a
boca de forma tão errada. Parabéns, conte comigo e com nosso
trabalho, pois é de atitudes dessa natureza que o Estado precisa.
Obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Ouvia o
pronunciamento de V. Exa. atentamente. Trata-se de assunto
importante para esta Casa, que já participou ativamente do projeto de
nossa autoria para redução da carga de ICMS para o setor moveleiro.
De lá para cá, V. Exa. tem sido testemunha de que conseguimos gerar
empregos em todo o Estado, no Sul de Minas, na região de V. Exa. e
em Ubá. A SATIPEL, com sede em Uberaba, conseguiu aumentar o
número de empregos em 20 mil, em cinco anos, o que está sendo
feito ao longo da história.

V. Exa. tem razão de nos trazer essa reflexão. Ademais, envolveu,
nesse movimento, todos os Deputados desta Casa, especialmente o
Presidente e o dileto amigo, Deputado Paulo Piau, que se tem
sobressaído na defesa da silvicultura. Agora, vai destacar-se mais
ainda com essa Comissão Especial. V. Exa., com o brilho de sua
inteligência, tem levado grandes reflexões ao Governo. E importante
considerarmos que o Estado já deu sua contribuição com a redução
do ICMS. Agora, desenvolvemos ações, como a que V. Exa. está
levando a efeito, conscientizando todo o Estado da importância da
silvicultura.

Como bem disse o Deputado Carlos Pimenta, é necessário
conhecer a matéria, esse projeto importante para o Estado e para o
País. Minas tem-se destaõado muito no que se refere ao setor de
silvicultura. Há pouco tempo, no Salão Nobre desta Casa,
participamos do lançamento da Frente Parlamentar da Silvicultura.
Isso é importante, porque todos os Deputados estão participando
ativamente. E essa Comissão Especial, com certeza, servirá para
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levar ao Governador e aos Secretários de Estado sugestões, em
busca do desenvolvimento da silvicultura de Minas Gerais. De resto,
saúdo V. Exa. pelo seu destaque em todas as comissões,
principalmente, na Comissão de Silvicultura, pela qual temos grande
apreço. Trata-se de um carro-chefe da economia, em busca da
geração de empregos e renda, enfim, do desenvolvimento de que o
Estado precisa. Parabéns!

O Deputado Doutor Viana - Agradeço a participação dos nobres
colegas. Sei e afirmo também que, em terras degradadas, com
erosão, onde não se produz praticamente nada, o plantio de eucalipto
é possível. Em se fazendo isso, haverá lucro, renda, empregos e
ainda se recuperará a terra. Onde essas florestas chegaram,
tornaram-se realidade, o IDH das populações e das cidades
aumentou.

Por isso é importante trazer essa reflexão para esta Casa. Enquanto
estou aqui falando, defendendo a silvicultura, o plantio correto e
combatido do eucalipto, que jamais queremos como monocultura, mas
com a preservação do percentual legal, a mata nativa está sendo
destruída. Ressalto que, em muitos casos, as empresas estão
promovendo a recuperação com o replantio. Enquanto existirem
tantas dificuldades, proibições, exigências, taxações contra as
florestas renováveis, e enquanto não plantarmos mais e buscarmos
mais incentivos, financiamentos e reconhecimento ao grande valor do
plantio de eucaliptos, a mata nativa da região amazônica será
indiscriminada e criminosamente derrubada. Tenho certeza de que,
neste momento, está acontecendo isso lá, na Amazônia, porque a
fiscalização é insuficiente. Diante disso, pergunto: o que o IBAMA ê o
Ministério do Meio Ambiente estão fazendo para recuperá-la . ou para
exigir daqueles que a estão destruindo sua recuperação, á que a
mata nativa está sendo indiscriminadamente derrubada?
.E enquanto tantos criticam e querem impedir que Minas e o Brasil

produzam mais florestas renováveis a partir do eucalipto, estamos
importando madeira do Uruguai e constatando a presença de
delegações - como ocorreu na PLANTAR, na cidade de Curvelo - da
China, da índia e de outros países em nossos canteiros de eucalipto
em busca de nossa tecnologia para aumentar seus próprios plantios
de florestas renováveis. E ainda outros países, bem menores



619
territorialmente que o nosso, com condições de solo e clima
desfavoráveis ao eucalipto, estão ganhando mais em exportação do
que nós, no Brasil, apesar do nosso imenso território, do clima
favorável e da tecnologia de que dispomos.

Como citou o nobre companheiro e colega, Deputado Carlos
Pimenta, estão até financiando ONGs de Minas e do Brasil para
trabalhar na contramão do crescimento de nossas florestas
renováveis.

E, às vezes, querem convencer-nos de que o plantio de eucalipto
traz prejuízo. Já não se fazem mais as monoculturas do passado e
muitos erros foram corrigidos. Hoje temos o domínio perfeito da
tecnologia, com que todos saem ganhando, sendo possível recuperar
as terras degradadas.

Convido os colegas e todos os que nos ouvem a visitar a exposição,
nosso Espaço Político e Cultural, onde poderão constatar a
diversidade de produtos advindos do eucalipto.

Dentro do Programa de Emprego e Renda do Governo Federal e
Estadual, que visa criar o maior número de empregos com a maior
rapidez possível, temos, no plantio de eucalipto, um aliado, uma vez
que a produção de florestas renováveis se dá em curto espaço de
tempo, absorvendo uma grande mão-de-obra, gerando mais emprego
e renda para as cidades e Estados.

Quero ainda congratular-me com os Soldados brasileiros, pela
comemoração de seu dia, na data de hoje, 25 de agosto. A todos
esses grandes defensores da segurança da nossa Pátria o nosso
abraço e as nossas homenagens.

- Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

amigos que se encontram nas galerias, TV Assembléia, assessores,
meus senhores e minhas senhoras, aproveito o espaço que me é
concedido pela Casa do povo mineiro para trazer considerações
importantes sobre temas que traduzem o resgate do sentimento do
povo mineiro. Buscarei, na emenda que apresentamos ao projeto do
Governador do Estado, enfatizar a figura do Contador Público.
Quando apresentamos a emenda ao projeto do Governador, criando a
figura do Contador Público, nós o fizemos buscando a transparência
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do serviço público nos seus aspectos contábeis e tributários.
Fizemos uma análise em decorrência de uma proposição feita em

nosso gabinete pelo Conselho Regional de Contabilidade, na pessoa
de seu Presidente, Nourival, e vários Diretores. Discutimos em
audiências públicas a necessidade de haver um Contador Público nas
repartições, nas autarquias e nas fundações de todo o Estado de
Minas Gerais.

Quero dizer da minha alegria em ser o autor dessa emenda
aprovada por esta Casa e, na semana passada, sancionada pelo
Governador Aécio Neves. Quero expressar a todos a nossa satisfação
em buscar na figura do Contador o guardião da coisa pública. E ele
quem conhece todas as atividades dos órgãos públicos. O Contador
tem a maior responsabilidade para com o trato da coisa pública, que
deve ser transparente, ético e, acima de tudo, proporcionar
governabilidade.

Vejo no Plenário o Dr. Alexandre, a quem agradeço a participação, o
qual, por meio de sua assessoria e competência, pôde nos ajudar na
formatação dessa emenda, que tornou uma realidade a figura do
Contador Público no Estado de Minas Gerais.

Aos Contadores do Estado prestamos a nossa homenagem, porque
hoje, em decorrência da lei, são figuras indispensável à
responsabilidade contábil, tributária e fiscal. Por meio de nossa
emenda, não estamos apenas homenageando o Contador de Minas
Gerais, mas também resgatando a transparência e a ética no serviço
público do Estado.

Quero manifestar também a minha alegria e satisfação pelos
Defensores Públicos de nosso Estado. Por cerca de dois ou três
meses houve greve dos Defensores Públicos. Sabemos o papel e a
responsabilidade desses funcionários do Estado nas suas comarcas.
Sem dúvida alguma, sem eles, a tutela jurisdicional aos mais
necessitados fica difícil, porque não se tem efetivamente a distribuição
da tutela jurisdicional aos mais necessitados sem os Defensores
Públicos.

Participamos de vários entendimentos e negociações,
principalmente junto ao Secretário Anastasia. O próprio Governador
entendeu que deveria buscar uma solução pacífica, resgatando o
pensamento e as propostas dos Defensores; aliás, não se conseguiu
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a pretensão dos Defensores, mas tivemos grandes avanços nas
proposições que foram feitas, na pessoa do Presidente da ADEP, que
representa com tanta determinação os interesses dos Defensores
Públicos de Minas Gerais.

Renovo, sem dúvida alguma, o nosso trabalho para continuar a
buscar soluções em favor dos Defensores Públicos. A figura do
Defensor é indispensável nas comarcas. Sabemos o que ele
representa no seio da sua comarca, atendendo os mais necessitados,
em busca de seus apelos e decisões judiciais.

Sr. Presidente, quero também manifestar a minha satisfação e
alegria maior de ver regulamentado o projeto de nossa autoria que
vem ao encontro dos interesses do turismo do Estado, buscando
condições de a política ser, junto ao ecoturismo e a partir de agora,
vigorosa parceira dos municípios. Devo dizer a todos que Minas
Gerais sai na frente. E a primeira lei do País, de autoria desta Casa,
com a aprovação e o sentimento de V. Exa., que vem contribuir para o
valoroso processo do ecoturismo.

Temos a certeza absoluta de que, com essa lei, os municípios
mineiros serão beneficiados com assistências técnica e financeira,
pois temos de preservar os bens naturais, ambientais, históricos,
patrimoniais. Na próxima semana, terá início nesta Casa a semana
para garantir o patrimônio cultural de Minas Gerais. Já temos uma lei
que defende o ecoturismo em um contexto muito maior, garantindo
efetivamente todos os projetos do ecossistema, com o aval do
Governo de Minas. Sem dúvida alguma, trata-se de projeto discutido
nesta Casa por longo tempo, desde o ano 2000, esgotando todas as
fases junto a todos os órgãos de turismo, como a FEAM e as
Secretarias de Educação e de Turismo, para que pudesse garantir, de
forma plena, o ecoturismo e a preservação do meio ambiente, tão
importantes para a qualidade de vida do povo mineiro.

Devo dizer com muita alegria que Minas Gerais sai na frente mais
uma vez. E o primeiro Estado do Brasil a ter sua lei de ecoturismo.
Estou muito feliz, porque muitos Estados da Federação estão
buscando cópia do nosso projeto para serem implantados em seus
Estados, a fim de que a política do ecoturismo possa efetivamente ter
ações concretas e realizadoras em todos os municípios, ONGs e
associações. Isso tem representado uma grande alavanca para os
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municípios.
Não podemos negar que, hoje, o turismo constitui uma indústria que

movimenta grande número de pessoas. E fonte geradora de
empregos e ganha espaço muito grande em todo o mundo,
particularmente em nosso Estado, em minha região, o Sul de Minas,
em todas as regiões dos Circuitos do Ouro e das Aguas, na Estrada
Real. Enfim, temos agora um mecanismo muito vigoroso: o projeto de
política que vem disciplinar condições, consciência, planejamentos e a
participação efetiva do Governo de Minas Gerais perante essas
ações, que, com certeza, estão tendo início com grandes projetos.

Minas sai na frente, com o apoio desta Casa, do nosso Governador
e dos nossos Secretários, que entenderam muito bem a proposta,
procurando fazer com que o turismo seja uma fonte geradora de
riquezas para todo o Estado.

Com muita alegria, quero registrar outro fato. Há poucos dias
usamos esta mesma tribuna para agradecer ao nosso Governador
Aécio Neves a recuperação das nossas estradas, particularmente em
minha querida Ouro Fino, Borda da Mata, Jacutinga, Monte Sião. Foi
anunciada também a breve recuperação do trecho até Bueno
Brandão. Conseqüentemente, estamos unindo esforços - e já temos o
aval do nosso Governador - para, no início do próximo ano, asfaltar a
estrada que liga Jacutinga a Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo,
num percurso de 14km, um grande sonho de toda a população sul-
mineira e do leste paulista. Também temos, no outro pontal, um
percurso de 12km; de Bueno Brandão ao Município de Socorro. São
projetos em desenvolvimento, conduzidos pela Secretaria de Obras,
na pessoa do Secretário Agostinho Patrús, pelo DER, pelo
Governador e pelos Deputados que buscam benefícios para suas
regiões.

O Sul de Minas não é o único contemplado. Esta semana, fui a
Medina, onde temos o prazer de receber votos. Envio nosso abraço
ao Prefeito Josélio Machado e aos amigos da cidade. Várias estradas
que ligam o vale do Jequitinhonha recebem a mesma atenção do
Governador, que realiza vários recapeamentos na região. No
programa Pró-Acesso, as metas se cumprem dada a vontade do
Governador de executar as obras nos 224 trechos ainda sem asfalto.
Do Sul de Minas ao vale do Jequitinhonha, passando pelo Triângulo
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Mineiro e pela Zona da Mata, todos são beneficiados pelo
Governador Aécio Neves, com recapeamento, recuperação e novas
rodovias.

Reconhecemos, ainda, a participação efetiva da COPASA.
Homenageamos seu Presidente, Mauro Ricardo, porque todos os
municípios do Estado têm demandas atendidas com a liberação de
recursos para a melhoria do abastecimento de água e de redes de
esgoto. Aos poucos, com a determinação do Governador e com o
apoio desta Casa, iremos nos recompor de uma maneira eficaz e
vigorosa para a alegria da população e satisfação do povo mineiro, a
fim de que sempre se viva bem no Estado.

Agradeço a V. Exa., Sr. Presidente, e manifesto nossa satisfação em
traduzir os anseios do povo sul-mineiro na condução firme e serena
de nossa representatividade. Ontem à tarde, fomos ao gabinete do
Presidente Mauri Torres buscando, efetivamente, entendimentos junto
ao Governo do Estado, para que a questão dos servidores da
educação tenha uma solução rápida. Temos certeza absoluta de que
o Governador e esta Casa estarão abertos ao diálogo. Em breve, a
Secretária de Educação nos dará uma resposta. Confiamos na
transparência, na seriedade e na vontade do Governador Aécio
Neves. Na semana passada, quem teve o prazer de participar da
sanção do plano de carreira dos servidores da educação percebeu,
muito bem, o compromisso do Governador com os servidores da área.
Renovo nosso respeito à categoria, certo de que haverá uma rápida
solução para o impasse, conduzida pelo Governador.

Mais uma vez, a classe trabalhadora da educação saberá o
momento do diálogo, do entendimento para todos os alunos que
fazem parte desse extraordinário processo da educação de Minas
Gerais, um dos mais respeitados, tendo em vista a qualidade dos
servidores. Obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Gostaria de saber o posicionamento do

Líder da Maioria nesta Casa, pois, no dia 2 de junho, ele utilizou esta
tribuna para dizer, de forma veemente, que havia uma decisão do
Supremo Tribunal Federal cassando as liminares relativas às taxas de
incêndio. Por meio de nossa assessoria, fizemos uma busca em todos
os "sites", mas não encontramos nada.
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Dessa forma, entramos em contato com o STF, e, para nossa
surpresa, houve uma grande coincidência. O Sr. José Bonifácio de
Andrada, Advogado-Geral do Estado, esteve, num dia anterior a essa
data, tratando de assuntos de interesse do Estado, juntamente com o
Ministro Nélson Jobim, o que é estranho. Como poderia o Líder da
Maioria fazer um pronunciamento sem que de fato houvesse uma
decisão da justiça? Como ele poderia saber disso? Que coincidência!
Se analisarmos alguns fatos, constataremos coincidências ainda
maiores.

Recentemente, o Deputado Miguel Martini anunciou uma decisão
suspendendo as liminares no Supremo, sendo o Ministro Nélson
Jobim o responsável por essa decisão. As coincidências não param
por aí. O Ministro Nélson Jobim foi Ministro do ex-Presidente da
República Femando Henrique Cardoso, que é do PSDB. Outra
coincidência: o Governador de Minas Gerais é do PSDB, e José
Bonifácio, trabalhou no Governo de Fernando Henrique, no Ministério,
ou seja, é amigo do Ministro Nélson Jobim.

Queremos acreditar na justiça e que ela seja feita, mas há muitas
coincidências inexplicáveis. Como o Deputado Miguel Martini faria
essa previsão? Do além? Como conseguiu ter um posicionamento
com tanta antecedência? No dia anterior ao seu pronunciamento, o
Advogado-Geral esteve com o Ministro Nélson Jobim, que confirmou a
decisão cassando as liminares relativas à Taxa de Incêndio, o que nos
causa estranheza.

Manifesto todo o nosso repúdio e indignação. Não pararemos por
aqui, vamos até o fim em relação à Taxa de Incêndio, que é
descabida, uma irresponsabilidade social, de caráter confiscatório. O
Governador não cumpriu o que prometeu no dia 21 de abril, em Ouro
Preto. Tiradentes foi enforcado em razão das taxas e impostos. No dia
21 de abril, o Governador garantiu que devolveria o dinheiro a todas
as pessoas físicas que pagaram a Taxa de Incêndio. Ele afirmou que
a taxa estava cancelada, mas não a cancelou; prorrogou o pagamento
para o ano que vem. Assim sendo, a população terá de pagá-la duas
vezes. Ele não devolveu um centavo a ninguém.

Não queremos que o Governador do meu Estado falte com a
verdade, mas que cumpra com sua palavra, e estou aqui para ajudá-
lo. Solicitamos que o Governador, em caráter de urgência, envie um
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projeto a esta Casa, autorizando a devolução do dinheiro a quem
pagou a Taxa de Incêndio. Apresentamos um projeto revogando essa
taxa, mas, infelizmente, a Comissão de Justiça alegou que o projeto é
inconstitucional.

Continuaremos lutando contra essa taxa absurda. Continuaremos
firmes, discutindo com toda a população, com as associações de
moradores e com os estudantes.

Nossa população não agüenta pagar tantas taxas e tantos tributos.
Minas Gerais é um dos Estados com a maior carga tributária da
Federação.

O Líder da Maioria não está aqui no momento, e acredito que o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva falará em seu nome, mas queria ouvir
da sua própria boca. Realmente, isso está muito estranho. Queremos
investigar e desejamos que a Assembléia Legislativa vá fundo nessa
questão, pois essa decisão tem cheiro de decisão política, e não
jurídica. E um Poder não pode estar acima de outro. Se isso
aconteceu, certamente o ato tem o nosso repúdio e a nossa
indignação. Vamos investigar.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Digo ao Deputado Weliton Prado
que não falarei em nome do Deputado Miguel Martini, mas em meu
próprio nome, como advogado e parlamentar, em defesa de uma
instituição das mais respeitadas e sagradas da União.

E lamentável um Deputado como o Deputado Weliton Prado vir a
esta tribuna para fazer insinuações e críticas desairosas ao Supremo
Tribunal Federal, colocando em xeque a honorabilidade de Juízes da
mais alta estirpe e quilate do País. Devo dizer-lhe que sua alegação é
uma afronta ao Poder . Judiciário, do qual saio em defesa,
principalmente no que se refere à figura do Advogado-Geral do
Estado, Dr. José Bonifácio Andrada, um dos jurisconsultos mais
respeitados e probos de Minas. Em nenhum momento, sequer posso
ouvir, nem em tom de brincadeira, nenhuma insinuação desairosa
quanto à sua ética e ao cumprimento de suas obrigações como
Advogado-Geral do Estado.

E lamentável usar o microfone do parlamento mineiro, perante as
câmeras da TV Assembléia, para colocar em xeque a honorabilidade
dos que são, acima de tudo, julgadores, de fato e de direito, e
responsáveis efetivamente pelas decisões mais sérias que têm sido



626
tomadas no Pais.

Infelizmente, o próprio Presidente Lula já demonstrou seu
desrespeito ao Supremo Tribunal Federal. Agora vem o Deputado
Weliton Prado fazer suas críticas, insinuando coisas contra o
julgamento de Minas Gerais. Brincadeira tem hora! Temos de
preservar e respeitar os Poderes. Não concordarei com esse tipo de
brincadeiras, principalmente com o Advogado-Geral do Estado, Dr.
Bonifácio Andrada. Não aceito que digam coisa alguma contra sua
vida digna, como jurista e advogado do Estado.

Se o Deputado Miguel Martini fez aqui observações sobre o
encaminhamento para uma decisão favorável, logicamente o fez
porque estava acompanhando o processo, assim como nós. Para
isso, existe a tramitação processual, o voto do relator e o do
Procurador. Estavam todos na mesma linha de justiça, eivada no
direito, sem nenhum compromisso político.

Também não posso deixar de dizer que o Governador Aécio Neves
não toma partido algum, não é homem dessa natureza. Com  sua
Ótima postura, já conduziu, na Câmara dos Deputados, a Comissão de
Etica e de Decoro Parlamentar, sendo um homem dos mais
respeitados. Jamais passaria por sua cabeça manifestação dessa
natureza para garantir um julgamento político.

Sr. Presidente, da mesma maneira que o Deputado fez um voto de
repúdio, também quero repudiar sua fala lamentável. Quero que
venha a este microfone para desculpar-se e retratar-se perante o
Supremo Tribunal Federal.

Solicitarei, neste momento, a cópia da gravação e as notas
taquigráficas, para que sejam encaminhadas aos julgadores do STF,
ao Ministro Nélson Jobim e ao nosso Procurador-Geral Bonifácio
Andrada, a fim de que tomem conhecimento disso, porque, para
brincadeira, há hora. Temos de respeitar as pessoas em seus cargos
e a justiça como sagrada e sacrossanta. Não há momento para
insinuações que possam macular a imagem de quem quer que seja.

Lamentavelmente saio, mais uma vez, em defesa do Poder
Judiciário, porque venho da advocacia e conheço a respeitabilidade
de cada julgador deste País. Temos de cultivar e cultuar o respeito
pelo nosso STF.

Faço essas considerações com veemência, para que as pessoas
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citadas não sejam, amanhã ou depois, submetidas a julgamento
político.

Muito obrigado. Apresentarei um requerimento para que me sejam
enviadas as notas taquigráficas do pronunciamento ofensivo ao nosso
STF.

O Deputado Durval Ângelo - Não pretendo entender a indignação e
o protesto do nobre advogado e Deputado, Dalmo Ribeiro Silva.

Primeiramente, ele está equivocado. Como quase tudo que
acontece neste Plenário acaba sendo um teatro, penso que isso tudo
tenha sido brincadeira. Ele deseja transformar a advocacia em uma
ciência exata, como se tivesse uma interpretação única. Isso é uma
grande brincadeira.

Uma outra brincadeira é ele se arvorar em sensor de um discurso de
um colega, como se fosse o xerife da Casa. Em suas funções de
Corregedor da Casa, tem sido omisso com relação a tantos
pronunciamentos e ofensas mais graves, inclusive referentes ao
próprio Poder Judiciário. E ele não teve coragem de decidir com
relação a um Deputado que, sistematicamente, demonstra uma
posição desrespeitosa para com o Judiciário.

Isso é uma palhaçada! Deveríamos pedir à Casa que o
pronunciamento de censura do Deputado Dalmo Ribeiro Silva seja
tirado dos anais desta Casa, porque o próprio Tribunal, no julgamento
da questão da aposentadoria, afirmou que tomou uma decisão técnica
e política. Essa foi a confissão de que aquela Casa é política.

A meu ver, esse protesto indignado serviu para ofender a nossa
inteligência. Parece-me que deseja enviar as cópias taquigráficas para
algum Ministro, mas, como lá não deve conhecer ninguém, talvez as
envie a algum Juiz ou Desembargador, a fim de mostrar que prestou
algum serviço.

Não pode ser permitida a censura nesta Casa. Um Deputado deve
ter o direito de falar o que desejar. Também discordo disso, pois
penso ter sido política a decisão do corte dos salários dos
aposentados. Essa decisão foi assumida como política. O Ministro
afirmou que a decisão foi técnica e política, mas temos de parar com
essa hipocrisia. Está na hora de ser eleita a composição dos tribunais
superiores de Brasília, assim como é eleito o Presidente da República.
Isso seria mais correto, pois poderiam assumir que a Casa é técnica e
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política. Nós mesmos nos empenhamos para que fosse para o STJ
um grande mineiro e Juiz de Minas Gerais, que tomou posse na última
quinta-feira, entendendo que a articulação teria de ser política.

Estou apenas procedendo a um protesto veemente e indignado
sobre a intervenção do Deputado, porque a censura tem de estar
longe, pois já basta o que estão querendo fazer no Congresso, mas
minha questão de ordem é por outro motivo.

Anuncio que amanhã fará um ano que o Anderson Rodrigues
Teixeira, "barman" da Suíça, faleceu. Quando havia tirado
R$5.000,00, às 13 horas, no Banco do Brasil da Praça Sete, foi
abordado por policiais e veio a falecer na Kombi da polícia.

O policial civil que o agrediu, em vez de levá-lo para o hospital por
causa das agressões, o levou para o Departamento de Investigações,
e tivemos aquele famoso laudo, que peritos de todo o Brasil estão
analisando porque é o único caso do mundo na medicina legal em que
o traço falcêmico evoluiu para doença falcêmica.

Amanhã celebraremos um ano de falecimento do Anderson Teixeira,
e gostaria de anunciar que a Comissão de Direitos Humanos, às 13
horas, realizará um ato público na Praça Sete - local onde o Anderson
faleceu - juntamente com a D. Anésia e o pai do Anderson. Esse ato
terá uma repercussão maior, porque estamos mobilizando mães e
familiares que perderam parentes, entes queridos por morte violenta
causada por autoridades. Amanhã será lançada em Minas uma ONG
denominada Movimento Mães de Minas, que todo mês estará se
mobilizando e cobrando uma solução das autoridades para as mortes
de seus entes queridos. Amanhã estarão conosco a família da Ana
Paula; da Aline, de Manhurnirim, e dezenas de mães. O que
queremos com o ato público e com a criação dessa ONG é
sensibilizar as autoridades deste Estado para que as lágrimas e a dor
dessas mães realmente nos ajudem a alcançar o fim da impunidade.
Convido todos os Deputados para estarem conosco amanhã, às 13
horas, na Praça Sete. As Mães do Rio estarão presentes. Essa ONG
tem dado uma demonstração de luta muito grande contra esse tipo de
abuso. Estamos tentando antecipar a vinda das Mães da Praça de
Maio, para que esse movimento seja permanente. Amanhã
começaremos a fazer o cadastro de todos os familiares que tiveram
filhos mortos em mãos de autoridades, para cobrar o fim da
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impunidade. Estamos numa grande jornada, com a coragem de
dizer: Direitos humanos, sim! Direitos humanos, já! Só vamos coibir a
violência em nossa cidade, só vamos reduzir nossa insegurança
quando tivermos uma política real e efetiva de direitos humanos. Não
tememos os abutres de plantão que dizem que direitos humanos são
direitos de bandidos e outras coisas mais; que querem impedir um
grande avanço da humanidade, que é a luta pelos direitos humanos.
Amanhã, às 13 horas, teremos um ato importante, e toda a Casa está
convidada. Obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
18 Fase

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

Presidência passa à 28 Parte da reunião, com a 18 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Questão de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Primeiramente, Sr. Presidente, queria

parabenizar o Deputado Durval Angelo pelas palavras e pelo trabalho
que vem desenvolvendo em defesa dos direitos humanos no Estado
de Minas Gerais.

Queria dizer também que desculpo o Deputado Dalmo pelas
palavras. Acho que o Deputado deve estar muito estressado. Pode ter
certeza de que não vou ficar muito ofendido. Perdôo o Deputado
Dalmo Ribeiro. Não vou levar essa discussão para o lado pessoal.
Infelizmente o Deputado não me explicou que não foi ele quem veio
falar, mas o Deputado Líder da Maioria nesta Casa. Não acusei,
apenas apresentei várias coincidências. Agora é só o Líder da
Maioria, Deputado Miguel Martini, me provar, de forma clara, que
essas coincidências não ocorreram.

No dia V de junho, o Advogado-Geral do Estado, José Bonifácio
Borges de Andrada, esteve ëm reunião com o Presidente do Supremo
Tribunal, Ministro Nélson Jobim, para tratar de assuntos de interesse
do Estado. No dia 2 de junho, no dia seguinte, o Líder da Maioria na
Assembléia, Deputado Miguel Martini, anunciou que o Supremo
Tribunal Federal teria julgado constitucional a taxa de incêndio.
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Entretanto, àquela época, não havia nenhuma decisão do Supremo
Tribunal em relação à taxa cobrada em Minas Gerais.

Então, explique-me essa coincidência. Como o Deputado Miguel
Martini previu isso? Quero uma explicação lógica.

O Dr. José Bonifácio trabalhou na Casa Civil, na Secretaria-Geral da
Presidência da República e no Ministério da Justiça do Governo de
Fernando Henrique. Isso é fato. Realmente ele trabalhou. Foi também
Advogado-Geral da União no final daquele Governo, possuindo ótimo
trânsito no Poder Judiciário Federal.

O Ministro Nélson Jobim recebeu o Advogado do Estado e proferiu
decisão a favor da taxa de incêndio. Ele foi Ministro do ex-Presidente
Fernando Henrique, que é do mesmo partido do Governador Aécio
Neves, PSDB. Então, há várias coincidências, e foi apenas isso que
aleguei.

Ainda deixei claro o meu posicionamento em relação à taxa de
incêndio. A meu ver, essa decisão foi política, porque, não só na
minha avaliação, mas também de acordo com a Constituição do
Estado, em seu art. 152, que deixa bem claro, "é vedado ao Estado,
sem prejuízo das garantias asseguradas ao contribuinte no dispositivo
do art. 150 da Constituição da República, instituir tributo que não seja
uniforme em todo o território estadual". A taxa de incêndio não está
sendo uniforme em todo o território estadual, infringindo-se, assim, os
arts. 152, da Constituição do Estado, e 150, da Constituição Federal.

Além do mais, isso também fere o princípio da capacidade
contributiva, pois quem mora na periferia, na favela, e tem um imóvel
acima de 75m2 tem de pagar a referida taxa. Ao passo que quem tem
um "flat" aqui, na Zona Sul, de até 75m 2 não paga nada. A base de
cálculo é o tamanho do imóvel, e não o valor, e isso configura um
imposto tipicamente municipal, que é o IPTU, além de ser um caso de
bitributação. Até agora já apresentei três argumentos provando que a
taxa de incêndio é inconstitucional, e apresentarei mais um. Essa taxa
também é indivisível.

Darei um exemplo simples e claro da indivisibilidade dessa taxa. Se
você for até os Correios e colocar uma carta, terá de pagar uma taxa
por aquele serviço prestado; o mesmo ocorre se for ao cartório
autenticar um documento. Isso é taxa. No entanto, a cobrança da taxa
de incêndio não pode ser feita dessa forma, uma vez que ela já é
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custeada pelos impostos que pagamos. Será que o Governo
imagina que todas as residências no Estado irão pegar fogo?
Sabemos que isso não irá acontecer, então não há como medir esse
serviço, pois ele é indivisível. Logo, são quatro argumentos provando
que a cobrança dessa taxa é inconstitucional.

Nossos argumentos provam que essa foi uma decisão política,
portanto tenho o direito de opinar sobre ela. Agora, se a carapuça
serviu, o problema é dele. Ele terá de discuti-lo com os membros do
Governo, com o Líder da Maioria ou com o próprio Ministro. O único
fato alegado por mim aqui foi em relação a várias coincidências. No
dia 2, o Deputado Miguel Martini falou sobre uma decisão do Supremo
Tribunal Federal, sem que ela tivesse saído. Além do mais, no dia
anterior, o Advogado-Geral do Estado esteve reunido com o Ministro.
São essas as coincidências que carecem de uma explicação.

De maneira nenhuma fiquei ofendido com o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva. Desculpo esse Deputado. Não o levarei à Comissão de Ética,
mesmo porque, infelizmente, essa Comissão não está funcionando.
Contudo, deixo aqui o nosso repúdio em relação à taxa de incêndio.
Não vamos parar por aqui. Continuaremos mobilizando a sociedade
contra essa taxa injusta, imoral, inconstitucional e ilegal. Um abraço.

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°5 3.219 e 3.220/2004, da Comissão de Fiscalização
Financeira. 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 128 Reunião Ordinária da 28
Sessão Legislativa Ordinária da 158 Legislatura, dos Requerimentos
n

o
s 3.099/2004, do Deputado Gil Pereira, 3.127 e 3.132/2004, do

Deputado Doutor Viana, e 3.177/2004, do Deputado Leonardo
Moreira; e de Segurança Pública - aprovação, na 168 Reunião
Ordinária, da 28 Sessão Legislativa Ordinária da 158 Legislatura, do
Requerimento n° 3.194/2004, da Comissão Especial da Fruticultura.
(Ciente. Publique-se.).

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

termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Carlos Pimenta, solicitando a inclusão em
Ordem do Dia da Proposta de Emenda à Constituição n° 13/2003; nos
termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento
do Deputado Carlos Pimenta, solicitando a inclusão em Ordem do Dia
da Proposta de Emenda à Constituição n° 14/2003, e, nos termos do
inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Paulo Piau e outros (2), solicitando a convocação de
reuniões especiais destinadas a conceder o Título de Cidadão
Honorário do Estado aos Srs. Vítor Montenegro Wanderley e Carlos
Benigno Pereira de Lyra Neto.

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 nos 43, 280, 313, 321/2003, 1.400 e
1.401/2004, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela
manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa Requerimento do Deputado George

Hilton, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Veto Total à Proposição de Lei n° 16.114 seja apreciado em último
lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Presidência verifica, de plano, que já não há mais quórum para
votação, mas que há para a discussão das demais matérias
constantes na pauta.

- A seguir, têm sua discussão encerrada, cada um por sua vez, em
1° turno, o Projeto de Lei n° 985/2003, do Deputado Leonardo
Quintão, que altera o art. 6 0 da Lei n° 12.276, de 24/7/96, que autoriza
o Poder Executivo a firmar convênio com empresa ou consórcio de
empresas, com o objetivo de implementar sistema de parceria para
execução de obras de infra-estrutura no Estado e dá outras
providências e, em 20 turno, os Projetos de Lei n os 360/2003, do
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Deputado Bilac Pinto, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Santa Rita de Caldas o imóvel que especifica, 436/2003,
do Deputado Luiz Humberto Carneiro, que autoriza o Poder Executivo
a doar o imóvel que especifica ao Município de Indianópolis,
621/2003, do Deputado Ricardo Duarte, que dispõe sobre a
obrigatoriedade do exame do fundo de olho em recém-nascidos no
Estado, e 743/2003, do Deputado Gilberto Abramo, que dispõe sobre
a destinação preferencial dos apartamentos térreos nos edifícios
construídos pelos programas de habitação do Estado.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - V. Exa. pode perceber que não há

quórum para discutirmos o projeto seguinte. Solicito que encerre, de
plano, a reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 26, às 9
horas, e para a reunião especial também de amanhã, às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária
na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 45 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 25/8/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura P Parte: Ata; discurso do

Deputado Doutor Viana; aprovação - 2 Parte (Ordem do Dia): V
Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Resolução n os 1.214/2003 e 1.838/2004;
aprovação - 2 Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Laudelino Augusto; aprovação - Votação,
em l o turno, do Projeto de Lei n° 43/2003; aprovação na forma do
Substitutivo n° 5; prejudicialidade dos Substitutivos n os 1 a 4 -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 280/2003; encerramento
da discussão; votação do Substitutivo n° 1, salvo emendas;
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aprovação; prejudicial idade das Emendas nos 2 a 5; votação da
Emenda n° 1; rejeição - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n°
313/2003; aprovação na forma do vencido em 1° turno - Discussão,
em 20 turno, do Projeto de Lei n° 321/2003; aprovação na forma do
vencido em 1 0 turno - Discussão, em 20 turno, dos Projetos de Lei nos
1.400 e 1.401/2004; aprovação - Questão de ordem; inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente
- Encerramento.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Dja!ma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares
- Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão
- Luiz Humberto Carneiro - Márcio Kangussu - Márcio Passos - Maria
Olivia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Olinto Godinho -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Vanessa Lucas - Wanderley
Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 9h115min, a lista de

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

V Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 0-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-
la, o Deputado Doutor Viana.

0 Deputado Doutor Viana - Acho que não constou na ata uma
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questão de ordem que apresentei ontem, ao final, convidando a
todos a visitar o "stand" da silvicultura. Não havia outros oradores
inscritos depois da Deputada Jô Moraes, eu estava inscrito e abri mão
da minha fala para que fôssemos com os professores e colegas até a
sala do Presidente. Gostaria que constasse em ata, por favor.

O Sr. Presidente - A Presidência informa a V. Exa. que esta ata é a
sucinta e que o teor da sua questão de ordem será publicado na ata
de imprensa. Não havendo retificação a ser feita na ata e não
havendo quem mais sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada.

28 Parte (Ordem do Dia)
P Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 28 Parte da reunião, em sua i 8 Fase, com a
apreciação de pareceres e de requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de

Resolução n° 1.214/2003, da Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, que aprova, em conformidade com o disposto no art.
62, § 24, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas
que especifica. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À promulgação.

Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução n° 1.838/2004,
da Mesa da Assembléia, que concede licença ao Governador do
Estado para se ausentar do Estado. Em discussão, o parecer. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A promulgação.

2 8 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 18 Fase, a

Presidência passa à 28 Fase da 28 Parte da reunião, com a discussão
e a votação da matéria constante na pauta.

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

Laudelino Augusto, solicitado a inversão da pauta desta reunião, de
modo que o Veto Total à Proposição de Lei n° 16.114 e os Projetos de
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Resolução n

o
s 2.398 e 2.399/2002 e 1 .150/2003 sejam apreciados

em último lugar, nessa ordem. 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° 43/2003, do Deputado
Miguel Martini, que dispõe sobre o ensino religioso confessional nas
escotas da rede pública estadual. A Comissão de Justiça concluiu 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, da Comissão de Justiça.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Educação
que opina pela rejeição dos Substitutivos n

o
s 2 a 4 e pela aprovação

do Substitutivo n° 5. Em votação, o Substitutivo n° 5. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n° 5, ficam
prejudicados os Substitutivos n os 1 a 4. Fica, portanto, aprovado, em
1 o turno, o Projeto de Lei n° 43/2003 na forma do Substitutivo n° 5. A
Comissão de Educação.

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n°280/2003, do Deputado
Sargento Rodrigues, que institui o Sistema de Comunicação e
Cadastro de Pessoas Desaparecidas e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto com
as Emendas n

o
s 1 a 5, que apresenta. A Comissão de Segurança

Pública opina pela aprovação do projeto com as Emendas n os 1 a 5,
da Comissão de Justiça. A Comissão de Direitos Humanos opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta.
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. Com a aprovação do Substitutivo n°
1, ficam prejudicadas as Emendas n

o
s 2 a 5. Em votação, a Emenda

n° 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado,
em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 280/2003 na forma do Substitutivo n°
1. A Comissão de Segurança Pública.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 313/2003, do Deputado
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Leonardo Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Jacutinga o imóvel que especifica. 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. Em votação, o projeto. 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° 313/2003 na forma do vencido em 1° turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n° 321/2003, do Deputado
Leonardo Quintão, que dispõe sobre o acesso e a permanência de
deficientes visuais acompanhados por cão guia em locais abertos ao
público e dá outras providências. A Comissão do Trabalho 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,
portando, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 321/2003 na
forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.400/2004, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Descoberto o imóvel que especifica. A Comissão de
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° 1.40112004, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Corinto 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.

Questão de Ordem
0 Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, verificamos que não



638
existe quórum necessário para a discussão do Veto Total à
Proposição de Lei n° 16.114. Por isso solicito o encerramento, de
plano, desta reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência veril ica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 244 do

Regimento Interno, encerra a discussão, em turno único, dos Projetos
de Resolução n

o
s 2.398 e 2.399/2002 e 1.150/2003, uma vez que

permaneceram em ordem do dia para discussão por seis reuniões.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às
14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 46a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2a SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 25/8/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata - 2a Parte

(Ordem do Dia): 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Rogério Correia;
aprovação - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 985/2003;
aprovação; declarações de voto - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei n° 360/2003; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Votação, em 2° turno, dos Projetos de Lei n

o
s 438 e 621/2003;

aprovação; declaração de voto - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei n° 743/2003; aprovação - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto
Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Arlen Santiago -
BieI Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo
- Doutor Viana - Ermano Batista - Gilberto Abramo - Jô Moraes - João
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Bittar - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manha
Campos - Olinto Godinho - Padre João - Pinduca Ferreira - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 20h15min, a lista

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

i a Parte
Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 20-Secretário "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 a Parte (Ordem do Dia)
2a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 2 a 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 desta

reunião os Projetos de Lei n os 43, 280, 313, 321/2003 e 1.400 e
1.401/2004, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje pela
manhã.

Discussão e Votação de PropQsições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério

Correia, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que
os Projetos de Resolução n os 2.398 e 2.399/2002 e 1.150/2003 sejam
apreciados em último lugar, nessa ordem, entre as matérias em fase
de votação. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 985/2003, do Deputado
Leonardo Quintão, que altera o art. 60 da Lei n° 12.276, de 24/7/96,
que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com empresa ou
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consórcio de empresas, com o objetivo de implementar sistema de
parceria para execução de obras de infra-estrutura no Estado e dá
outras providências. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir
parecer. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira opinam 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.

Declarações de Voto
O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, agradeço a esta

Casa a aprovação do Projeto de Lei n° 965/2003, que irá viabilizar o
desenvolvimento de Minas Gerais ao reduzir o incremento de ICMS de
50% para 20%, possibilitando que empresas invistam em obras de
infra-estrutura em nosso Estado.

Conforme a Lei n° 12.276, de 24/7/96, as empresas que desejassem
investir em estradas, aeroportos, hidrovias, portos fluviais, pontes,
viadutos, armazéns e outras obras públicas de infra-estrutura de
interesse comum teriam de ter incremento de 50% em sua
arrecadação, a fim de conseguirem desconto de ICMS ou que o
Estado custeasse a obra.

Com isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, adequamos a realidade
de Minas Gerais e do Brasil. Reduzimos o incremento para 20% e
criamos uma boa oportunidade para que as empresas de grande
porte, a partir da aprovação e sanção dessa lei, tornem-se parceiras
do Estado, ajudando o Governador Aécio Neves a desenvolver e
melhorar nossa infra-estrutura. Assim, haverá uma condição legal
para que as empresas contribuam com o Estado e tenham retorno
total desse investimento, pois poderão aprimorar seu faturamento.

Sr. Presidente, a nossa região do Vale do Aço, que abrange
Ipatinga, Timóteo e Coronel Fabriciano, com o apoio de empresas
como USIMINAS, ACESITA e CENIBRA, poderá pavimentar a MG-
760, que ligará a BR-381 à cidade de Timóteo e à BR-262,
desenvolvendo uma área belíssima de Minas Gerais, esquecida por
causa da necessidade dessa pavimentação. Por meio dessa estrada,
facilitaremos o escoamento da produção.

Mais uma vez, digo que sou grato aos colegas, que foram sensíveis
a essa causa. Desde o início de meu mandato tenho lutado pela
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pavimentação da MG-760, sendo necessária a adequação da lei
para que as empresas, dentro da realidade atual do Estado e da
economia brasileira, se interessassem por tal obra.

Com essas medidas, outros grupos podem interessar-se pelo
projeto, tomando-se parceiros diretos de Minas. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, realmente o projeto do
Deputado Leonardo Quintão é muito importante. Quero, portanto,
parabenizá-lo. Atualmente, um dos principais problemas de Minas
Gerais e do Brasil é a falta de infra-estrutura e de logística. Todos
sabem das dificuldades para a exportação. Infelizmente, nossas
estradas estão em péssimas condições, principalmente as construídas
de 20 anos para cá. Aquelas com mais de 20 anos estão em situação
melhor. Além disso, temos poucos portos. Portanto há muitas
dificuldades para escoar a produção.

Para que a economia possa crescer, gerando renda e empregos, é
fundamental haver infra-estrutura e logística, o que significa boas
estradas, ferrovias e portos, e um projeto como esse autoriza o Poder
Executivo a firmar convênios e parcerias com empresas para
execução de obras nessa área.

No Triângulo Mineiro, temos um bom exemplo.. Os maiores
investimentos foram feitos por empresas da iniciativa privada, que
garantem o desenvolvimento da região, porque, se fosse depender do
Governo do Estado, seria difícil. Infelizmente entram e saem governos
que viram as costas para o Triângulo Mineiro, Pontal e Alto Paranaíba.
Os Grupos Coruripe e Carlos Lira fizeram uma grande parceria com o
Governo do Estado e garantiram a infra-estrutura, asfaltando muitos
quilômetros das estradas. Os convênios e as parcerias são
fundamentais.

Além de aprovarmos projetos como esse, temos de fiscalizar as
obras nas estradas, tanto dos Governos Municipal e Estadual como
também do Federal.

Estive na China e fiquei impressionado com a logística e a infra-
estrutura, que são de Priméiro Mundo. A espessura do asfalto é em
torno de 20cm, e sua duração é praticamente para sempre. O número
de pontes e viadutos é impressionante. Na China estão 50% dos
guindastes do mundo, e 50% de todo o cimento é consumido lá. Se
queremos crescer, desenvolver e gerar emprego e renda com justiça
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social, é fundamental garantir infra-estrutura e logística, para
podermos exportar e escoar a produção.

No ano passado, tivemos uma safra recorde; neste ano, também
teremos. Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos produtores para
escoar a produção e do grande número de alimentos perdidos por
causa das péssimas condições das estradas.

Portanto temos de nos esforçar para garantir - acreditamos muito no
Governo Lula - a infra-estrutura de estradas, portos e ferrovias a fim
de aumentar a produção e a exportação. Obrigado.

O Sr. Presidente - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
360/2003, do Deputado Bilac Pinto, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Santa Rita de Caldas o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido no 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° 360/2003 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de
Redação.

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 438/2003, do Deputado
Luiz Humberto Carneiro, que autoriza o Poder Executivo a doar o
imóvel que especifica ao Município de Indianápolis. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados sue o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Votação, em 21 turno, do Projeto de Lei n° 621/2003, do Deputado
Ricardo Duarte, que dispõe sobre a obrigatoriedade do exame do
fundo de olho em recém-nascidos no Estado. A Comissão de Saúde
opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas
e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Ricardo Duarte - Sr. Presidente, agradeço à Casa a

aprovação desse projeto. Ele não trará grandes despesas ao Estado,
pois apenas um simples exame de fundo de olho não gera custo. O
exame, sendo feito numa maternidade, poderá evitar que, em 10 mil
nascidos no Estado, 1 deixe de ter um câncer de olho e possa ter uma
vida melhor, o que diminuirá o sofrimento das crianças e das famílias.
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O exame preventivo também diminuirá as despesas que o Estado
teria com o tratamento de câncer de olho nas crianças.

Portanto estou feliz com a aprovação desse projeto. Espero que o
Governador o sancione. Com certeza, será um grande avanço para a
saúde no Estado de Minas Gerais, principalmente na área de
prevenção. Obrigado.

O Sr. Presidente - Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n°
743/2003, do Deputado Gilberto Abramo, que dispõe sobre a
destinação preferencial dos apartamentos térreos nos edifícios
construídos pelos programas de habitação do Estado. A Comissão do
Trabalho opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de amanhã, dia 26, às 9 horas, e para a reunião
especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, bem como para a reunião ordinária na mesma data, às
14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA iV REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2 6 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 7/7/2004
As 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lúcia Pacífico, yanessa Lucas Cecília Ferramenta (substituindo esta
ao Deputado Roberto Carvalho, por indicação da Liderança do PT) e
Antônio Júlio, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Doutor Viana. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, 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 apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

rÀ'



644

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidente retira
o Projeto de Lei n° 679/2003 da pauta, por já ter sido apreciado na
reunião anterior. Após discussão e votação, são aprovados o parecer
pela rejeição, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.598/2004 (relatora:
Deputada Vanessa Lucas) e pela aprovação, na forma do Substitutivo
n° 1 que apresenta, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.60912004
(relatora: Deputada Lúcia Pacífico). Passa-se à 2a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são
aprovados em turno único os Requerimentos n

o
s 3.018 e 3.01 9/2004.

Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são
aprovados requerimentos do Deputado Weliton Prado em que solicita
seja designado um representante da Comissão para intermediar a
negociação e buscar um termo de acordo envolvendo a FELUMA, a
FCMMG e o Diretório Acadêmico Lucas Machado, para por fim à ação
judicial, ora em tramitação, que questiona o aumento das
mensalidades do curso de Medicina dessa instituição; em que solicita
seja pedida ao PROCON Assembléia a elaboração de um estudo
técnico sobre o aumento de 57% aplicado às mensalidades do curso
de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais para
o ano de 2004; em que pede seja solicitado à Secretaria de Direito
Econômico - SDE - do Ministério da Justiça, que, nos termos da Lei n°
8.078, de 11/9/90, e no âmbito de suas atribuições, requisite da
FCMMG e da FELUMA comprovação documental referente à planilha
de custos que autorizou o aumento de 57% das mensalidades do
curso de Medicina, , bem como cópia do contrato firmado entre a
instituição e os estudantes, e emita parecer, conforme o art. 4 0 da Lei
Federal n° 9.870 de 23/11/99; e em que solicita seja enviado ofício ao
Ministério Público Estadual para instaurar inquérito administrativo,
com o intuito de apurar eventuais irregularidades e crimes cometidos
na administração da FELUMA, nos últimos anos, conforme levantado
em audiência pública da Comissão; do Deputado Antônio Júlio
solicitando a realização de audiência pública da Comissão com o
objetivo de obter esclarecimentos acerca da composição e da
produção do leite UHT fabricado em Minas Gerais; do Deputado
Doutor Viana solicitando a realização de nova audiência pública da
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Comissão com o objetivo de se discutir o último reajuste aplicado
ao plano de saúde da PREVIMINAS, principalmente no que se refere
aos funcionários e aos servidores públicos da extinta MinasCaixa,
fundadores da PREVICAIXA; da Deputada Lúcia Pacífico solicitando a
realização de debate público, no Plenário desta Casa, para se discutir
o tema "Desenvolvimento Sustentável e Proteção e Defesa do
Consumidor - Um Desafio do Século XXI". 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, 25 de agosto de 2004.
Antônio Júlio, Presidente - Doutor Viana - Maria Tereza Lara.
ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
LEGISLATURA, EM 18/8/2004

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Roberto Ramos, Biel Rocha e Marília Campos,
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 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 discussão e votação
de proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. Roberto Sales, Presidente da
Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia -
4 Região (MG-ES), convidando os •membros da Comissão para
participarem do seminário sobre o tema "Sistema prisional: Um
questionamento ao modelo e desafio aos direitos humanos", a
realizar-se nos dias 17 e 18/8/2004; da Sra. Lívia Nascimento Tinôco,
Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão, informando que a
representação com fundamento no Requerimento n° 2.620/2004, da
Comissão, foi arquivada pela Procuradora da República, em razão da
questão já estar judiciada. A Presidência esclarece que foram
indicados para comporem o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos
Humanos - CONEDH - os Deputados Durval Angelo e Roberto
Ramos; Biel Rocha e Marcelo Gonçalves, membros efetivos e
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suplentes, respectivamente. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos do
Deputado Durval Angelo (2) em que solicita sejam realizadas
audiências da Comissão, com os convidados que menciona, para se
debater a Lei Federal n° 6.683, de 1979, conhecida como "Lei da
Anistia, que completará 25 anos em 28/8/2004; e para se obterem
esclarecimentos sobre o método "closed caption", de inserção na
programação das emissoras de televisão para portadores de
deficiência auditiva. A Presidência destina essa parte da reunião a
ouvir os denunciantes de Esmeraldas, Ouro Preto e Belo Horizonte,
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, 25 de agosto de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Biel Rocha - Gilberto Abramo.

ATA DA 15a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA isa LEGISLATURA, EM 18/8/2004
Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado

Doutor Ronaldo, a Deputada Maria Olívia (substituindo esta ao
Deputado José Milton, por indicação da Liderança do PSDB) e Padre
João (substituindo a Deputada Maria José Haueisen, por indicação da
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, a Deputada Jô Moraes. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Doutor Ronaldo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria OUvia,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta, discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr.
João Bosco Senra, Secretário de Recursos Hídricos do Ministério do
Meio Ambiente, encaminhando informações em atenção ao
Requerimento n° 3.009/2004, da Comissão, publicado no "Diário do
Legislativo" de 6/8/2004, e da Sra. Magaly Marques, Chefe da
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Assessoria Parlamentar do Ministério de Minas e Energia,
encaminhando informações relativas ao Requerimento n° 3.010/2004,
da Comissão. 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, é aprovado o
parecer pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n°571/2003, na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta, e pela rejeição das
Emendas n os 1 a 8, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Doutor Ronaldo). Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento da
Deputada Jô Moraes em que solicita seja enviado ofício ao Presidente
do Tribunal de Justiça solicitando a criação de uma vara especializada
em meio ambiente, quando do envio a esta Casa do projeto de lei
complementar sobre a organização e a divisão judiciárias do Estado
de Minas Gerais. 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, 25 de agosto de 2004.
Doutor Ronaldo, Presidente - Fábio Avelar - Leonardo Quintão -

Márcio Passos - Laudelino Augusto.
ATA DA V REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI

N°16.145, EM 18/8/2004
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Doutor Viana, Padre João e Dalmo Ribeiro Silva, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião e informa não
haver ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da Comissão. A
Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e
o Vice-Presidente e designar o relator da matéria. Logo após,
determina a distribuição das cédulas de votação aos membros
presentes e convida o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para atuar como
escrutinador. Apurado o resultado, são eleitos: para Presidente, o
Deputado Doutor Viana, com três votos, e, para Vice-Presidente, o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, também com três votos. Na condição
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de Presidente "ad hoc", o Deputado Doutor Viana empossa o Vice-
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva que, a seguir, dá posse ao
Presidente eleito, Deputado Doutor Viana, retornando-lhe a direção
dos trabalhos. Este, agradece a confiança nele depositada e designa
o Deputado Padre João relator da matéria. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e
informa que a primeira reunião extraordinária, que terá como
finalidade apreciar o parecer do relator, será convocada por meio de
edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Doutor Viana, Presidente - Laudelino Augusto - Maria Olívia.
ATA DA 158 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 28 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 18/8/2004

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Cesar, Maria Olívia, Biel Rocha e Márcio Passos, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sidinho
do Ferrotaco. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: exemplar do
"Termômetro de Vendas do Comércio Varejista de Belo Horizonte"
referente ao mês de junho de 2004, encaminhado pelo Presidente do
Centro de Educação Tecnológica do Comércio - CET .- Comércio; "e-
mail" encaminhado pela União dos Varejistas de Minas Gerais
referente a documento entregue por essa entidade ao Secretário de
Estado de Fazenda em que manifestam a preocupação do segmento
varejista de farmácias, drogarias e autopeças relativa à Resolução n°
3.509, de 2004. Passa-se à i 8 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados os pareceres pela aprovação, no 1° turno, da
Emenda n° 1 apresentada em Plenário ao Substitutivo n° 1° do Projeto
de Lei n° 1.152/2003 (relatora: Deputada Maria Olívia, redistribuída); e
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pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.703/2004
(relator: Deputado Márcio Passas). Passa-se à 2a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos n os 3.130, 3.131, 3.142, 3.167, 3.170,
3.171, 3.178 a 3.190/2004. 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 Doutor Ronaldo em que solicita seja realizada audiência
pública da Comissão, para se debaterem as possibilidades do
aproveitamento das aparas de ardósia provenientes da extração e do
beneficiamento dessa rocha, ouvindo-se os convidados que
menciona; Adalclever Lopes em que solicita seja a reunião conjunta
da Comissão com a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia realizada na cidade de Caparaó, para se discutirem os
benefícios que a rota de peregrinação denominada "Caminho da Luz"
ocasionará à Zona da Mata mineira; e Biel Rocha em que solicita
sejam envidados esforços junto à Presidência da Casa para se
viabilizar a participação dos membros da Comissão na comitiva do
Governo do Estado que representará Minas Gerais em uma Feira
Internacional de Turismo que se realizará em Paris, em setembro
próximo. 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, 25 de agosto de 2004.
Maria Olivia, Presidente - Biel Rocha - Gustavõ Valadares.

ATA DA 13a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE NA
2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM

18/8/2004
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Carlos Pimenta e Célio Moreira, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Arlen
Santiago, Doutor Viana e Márcio Kangussu. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
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dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir,
com referência ao IPSEMG, os seguintes temas: a situação dos
cirurgiões-dentistas descredenciados; o recredenciamento do quadro
de cirurgiões-dentistas; a situação dos cirurgiões-dentistas servidores
do referido órgão e o atendimento aos servidores do Estado. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os Srs. Mauro Lobo
Marfins Júnior, Presidente do IPSEMG; Roberto Porto Fonseca,
Diretor da Área de Saúde do IPSEMG; Renato Durval Martins,
Secretário do Conselho Regional de Odontologia; Osmir Luiz de
Oliveira, Presidente da Associação Brasileira de Odontologia de Minas
Gerais; Jorge Rabelo Thebit, Superintendente do Odontológico do
IPSEMG; Antonieta de Cássia Dorledo Faria, Presidente do Sindicato
dos Servidores do Estado; Márcia Valadares, Representante dos
Usuários do IPSEMG de Ouro Preto; Amarílio de Vanconcelos
Campos, Presidente do Sindicato dos Odontologistas de Minas
Gerais, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência, como autora do requerimento que deu origem aos
debates, faz suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, com a participação das Sras.
Valéria Mendes, Superintendente de Interiorização do IPSEMG, e
Marilene Barros, Superintendente Odontológico do IPSEMG; dos Srs.
José Geraldo Diniz, ciurgiâo oral aposentado do IPSEMG; Cláudio
Geraldo de Souza, Secretário Municipal de Saúde de Berilio; Leonel
Sebastião de Moura, Assessor do Vereador Ariosvaldo Figueiredo, de
Ouro Preto; Márcia Sifuentes, Chefe do Núcleo Odontológico do
IPSEMG, Euci Máximo Batista, Maria Abadia e Rui Romano, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Ricardo Duarte, Presidente - Doutor Ronaldo- Adelmo Carneiro

Leão.
ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 2a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15
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LEGISLATURA, EM 24/8/2004

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Vanessa Lucas (substituindo a Deputada Maria Olivia, por indicação
da Liderança do PSDB) e os Deputados Doutor Ronaldo e Ricardo
Duarte (substituindo este ao Deputado Laudelino Augusto, por
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Ronaldo,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Ricardo Duarte, 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 Resolução nos
1.214/2003 (Deputado Ricardo Duarte) e 1.838/2004 (Deputada
Vanessa Lucas). 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 de
Redação Final dos Projetos de Resolução nos 1.214/2003 (relator:
Deputado Ricardo Duarte) e 1.83812004 (relatora: Deputada Vanessa
Lucas). 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, 25 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente -. Laudelino Augusto Ana Maria Resende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
Designação de Comissão

- Foram designados, na 66a Reunião Ordinária, os membros da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Escolha de
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(Requerimentos n os 3.209/2004, do Deputado Adelmo Carneiro Leão
e outros; e 3.210/2004, do Deputado Wanderley Ávila e outros.) Pelo
BPSP: efetivos - Deputados Djalma Diniz e Olinto Godinho; suplentes
- Deputadas Vanessa Lucas e Ana Maria Resende; pelo Bloco PT-
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PCd013: efetivo - Deputado Biel Rocha; suplente - Deputado
Weliton Prado; pelo PL: efetivo - Deputado Dinis Pinheiro; suplente -
Deputado Célio Moreira; pelo PFL: efetivo - Deputado Gustavo
Valadares; suplente - Deputado Paulo Cesar (Designo. As
Comissões.).

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.769/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em
epígrafe tem por finalidade declarar de utilidade pública a Casa
Espírita Urbano - CELJ -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 26/6/2004, vem a matéria a
este órgão colegiado para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucional idade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre a matéria em exame,

determina, em seu art. 1 0 , com redação dada pela Lei n° 15.294, de
2004, que pode ser declarada de utilidade pública 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 do Estado apoiá-las por prestarem serviços necessários à
coletividade, como a assistência social, o atendimento médico, a
pesquisa científica e a promoção da educação e da cultura. Essas
instituições prestam seus serviços como o Estado o faria, sem
distinção de raça, cor, credo ou convicções políticas, não tendo o lucro
como finalidade. A atribuição do título implica, portanto, o
estabelecimento de aliança entre o poder público e a iniciativa privada.

Cabe ressaltar, nesse ponto, que a Constituição da República, no
inciso 1 do art. 19, impõe a separação entre instituições
governamentais e religióas, ao vedar aos entes federativos
estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-
lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes
relações de dependência ou aliança, ressalvada a inter-relação de
interesse público de autoridades governamentais e religiosas, na
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forma da lei.

Assim, o texto constitucional consagra o princípio da separação
entre o Estado e cultos religiosos, com vistas a garantir a liberdade
religiosa, um dos mais importantes, direitos individuais, previsto no art.
50, VI, da Carta Magna.

Em vista disso, a declaração da Casa Espírita Urbano como de
utilidade pública contraria o preceito constitucional que proíbe o
Estado de estabelecer alianças com instituições que têm como
objetivo a propagação de doutrinas sagradas ou místicas.

Conclusão
Pelo	aduzido,	concluímos	pela	antijuridicidade,	pela

inconstitucional idade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
1.769/2004.

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

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

1.791/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o Projeto de Lei n°

1.791/2004 visa a declarar de utilidade pública a Cooperativa de
Ensino de Santa Vitória Ltda. - COESA -, com sede no Município de
Santa Vitória.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 2/7/2004, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia.

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

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

utilidade pública à Cooperativa de Ensino de Santa Vitória Ltda., que,
de acordo com o art. 20 de seu estatuto, objetiva, com base na
colaboração recíproca a que se obrigam seus associados, a prestação
de serviços educacionais.

Inicialmente, cabe esclarecer a finalidade da concessão do título em
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causa.

Segundo Emite Boudens (Utilidade Pública Federal, Câmara dos
Deputados, www.camara.gov.br , 2000), "a concessão do título de
utilidade pública tem por fundamento teórico o entendimento de que
se trata de um meio utilizado pelo Governo para apoiar entidades
privadas que prestam serviços necessários à coletividade, como a
assistência social, o atendimento médico, a pesquisa científica e a
promoção da educação e da cultura".

Para que as instituições possam recebê-lo, seus serviços devem ser
realizados da mesma forma que o Governo os executaria, para
atender ao público em geral, sem distinção de raça, cor, credo ou
convicções políticas, e não tendo o lucro por finalidade.

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

Com esse fim, a Lei n o 12.972, de 1998, alterada pela Lei n° 15.294,
de 2004, estabelece que podem ser declaradas de utilidade pública
"as associações e fundações constituídas no Estado, com o fim
exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade".

Como a proposição em tela relaciona-se a cooperativa, cumpre
observar que o Código Civil - Lei n° 10.406, de 2003 - trata da
spciedade cooperativa nos arts. 1.093 a 1.096, como parte do
Subtítulo II, Da Sociedade Personificada.

A Lei Federal n° 5.764, de 1971, define a Política Nacional de
Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades
cooperativas. Em seu art. 30 , estabelece que • "celebram contrato de
sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a
contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade
econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro". Ainda, em seu
art. 40, define as cooperativas como "sociedades de pessoas, com
forma e natureza jurídicas próprias, de natureza civil", e o § 6 0 do ad.
18 determina o arquivamento de seus documentos na Junta Comercial
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para a aquisição de personalidade jurídica.

Trata-se, portanto, de um tipo especial de pessoa jurídica,
semelhante às sociedades comerciais, pois é voltada para o exercício
de atividade econômica.

De fato, o estatuto da entidade em análise, em seu art. 42,
determina que as sobras líquidas apuradas em cada exercício serão
rateadas entre os associados em partes diretamente proporcionais às
quotas-partes subscritas e integralizadas, o que contraria a natureza
das entidades que possuem o fim exclusivo de servir
desinteressadamente à comunidade, conforme exige a citada Lei n°
12.972, que dispõe sobre declaração de utilidade pública.

Outro ponto em desacordo com o estatuído pelo art. 61 do Código
Civil para as entidades que podem ser declaradas de utilidade pública
é a destinação do patrimônio, na hipótese de sua dissolução. No caso
de cooperativas, a citada Lei Federal n° 5.764 prevê, nos arts. 68, VI,
72 e 73, que os cooperados serão reembolsados de suas quotas-
partes e, se ainda houver remanescentes, serão destinados ao Banco
Nacional de Crédito Cooperativo S.A.

Assim, a Cooperativa de Ensino de Santa Vitória Ltda. não se
enquadra entre as entidades beneficiadas pela Lei n° 12.972, de 1998,
que dispõe sobre a declaração de utilidade pública no âmbito
estadual, o que impede a tramitação da proposição em análise nesta
Casa.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucional idade e ilegalidade do Projeto de Lei n°1.791/2004.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Gustavo

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

1.818/2004
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem n° 263/2004, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar a denominação de Professor Alex Machado Kinippel à
Escola Estadual de Ensino Fundamental situada no Município de
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Monte Alegre de Minas.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 5/8/2004 e, a
seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o
art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
No que tange à competência normativa, as matérias que só podem

ser reguladas pela União estão mencionadas no art. 22 da
Constituição da República. As que são reguladas pelo município, por
sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de
editar normas sobre assuntos de interesse tocai e suplementar as
legislações federal e estadual, para melhor atender às suas
peculiaridades.

Quanto ao Estado federado, a regra básica para delimitar sua
competência está consagrada no § 1° do art. 25 da nossa Lei Maior. E
a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União nem do
município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem
do município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado federado. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que
dispôs sobre as condições para se dar nome aos próprios do Estado,
cujas normas estabelecem ser da competência do Legislativo dispor
sobre a matéria, além de exigir que a escolha da denominação recaia
em nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade, observada
a correlação entre a destinação do próprio público que se pretende
denominar e a área em que se tenha destacado o homenageado, se
pessoa de projeção em âmbito local.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo,
saliente-se que a Carta mineira não a inseriu no domínio da iniciativa
reservada em seu art. 66, sendo perfeitamente adequada a
apresentação do projeto pelo Chefe do Poder Executivo.

Cabe ressaltar, ainda, que a proposição, ao pretender seja dada a
denominação de Professor Alex Machado Kinippel à referida escola,
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vai ao encontro da vontade expressa de seu órgão colegiado,
representativo da comunidade, ratificada pela Secretária de Estado da
Educação, conforme texto da mensagem encaminhada pelo
Governador do Estado.

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

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.818/2004.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Ermano

Batista - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 47/2003
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
De autoria da Deputada Marília Campos, a proposição em epígrafe

altera a Lei Complementar n° 64, de 25/3/2002, que institui o Regime
Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do
Estado de Minas Gerais, de modo a incluir o companheiro ou a
companheira homossexual como dependente do segurado do
IPSEMG.

Publicado no Diário do Legislativo • de 18/12/2003, foi o projeto
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que perdeu o prazo
para emissão de seu parecer. Em seguida, a proposição foi
encaminhada à Comissão de Administração Pública, que opinou por
sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Em virtude de requerimento aprovado, vem agora o projeto a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, V, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por objetivo incluir o companheiro ou

a companheira homossexual como dependente do segurado do
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IPSEMG.

O art. 30 da Constituição Federal declara ser um dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil "promover o bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação'. Também o art. 10 de nossa Carta
Magna relaciona, entre os princípios do estado democrático de direito,
a dignidade da pessoa humana. E com base nesses fundamentos
generalistas, que implicitamente incluem a defesa da população
homossexual, que o Poder Judiciário tem garantido direitos à
população homossexual, retirando-a da situação de clandestinidade.

Por força de decisão judicial, o INSS editou norma estabelecendo
procedimentos a serem adotados para a concessão de benefícios
previdenciários ao companheiro ou companheira homossexual. A
Instrução Normativa n° 25, de 2000, estende os benefícios de pensão
por morte e auxílio-reclusão ao companheiro homossexual.

O Projeto de Lei n° 1.151/95, da Deputada Federal Marta Suplicy,
em tramitação na Câmara dos Deputados, disciplina a parceria civil
registrada entre pessoas do mesmo sexo, constituindo um grande
avanço no plano institucional. Conforme dispõe o projeto, a parceria
civil registrada entre duas pessoas do mesmo sexo constituir-se-á
mediante registro em livro próprio, nos cartórios de registro civil de
pessoas naturais. Registrado o contrato de parceria civil, o parceiro
será considerado beneficiário do Regime Geral de Previdência Social,
na condição de dependente do segurado, sendo-lhe garantida a
pensão prevista na Lei Federal n°8.112, de 1990, que dispõe sobre o
regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias
e das fundações públicas federais.

Importa salientar que alguns municípios editaram leis importantes
em favor da população homossexual. Em Belo Horizonte, a Câmara
Municipal aprovou a Lei n°8.176, de 2001, que estabelece penalidade
para estabelecimentos comerciais ou industriais, entidades e
instituições que, por atos de seus proprietários ou prepostos,
discriminarem pessoas em função de sua orientação sexual ou contra
elas praticarem atos de coação ou de violência. A norma vem
instrumentalizar, em Belo Horizonte, o que estabelece a Constituição
Federal, em seu art. 5° ("Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza") e, ainda, no inciso XLI do mesmo artigo ("a lei
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punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades
fundamentais").

Em âmbito estadual, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais
aprovou a Lei n° 14.170, de 2002, que determina a imposição de
sanções a pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra
pessoa em virtude de sua orientação sexual. De acordo com essa lei,
considerada mais abrangente que a legislação municipal, será
considerado ato discriminatório: constrangimento de ordem física,
psicológica ou moral; proibição de ingresso ou permanência em
logradouro público, estabelecimento público ou estabelecimento
aberto ao público, inclusive o de propriedade de ente privado;
impedimento, preterição ou tratamento diferenciado em relação que
envolva a aquisição, a locação, o arrendamento ou o empréstimo de
bem móvel ou imóvel; demissão, punição, impedimento de acesso,
preterição ou tratamento diferenciado em relação que envolva o
acesso ao emprego e o exercício da atividade profissional, entre
outros.

A Comissão de Administração Pública apresentou o Substitutivo n°
1, por julgar necessário fazer alguns reparos ao projeto. Conforme o
parecer dessa Comissão, faz-se necessário explicitar, na nova
redação do inciso 1 do art. 40 da Lei Complementar n° 64, os
companheiros homossexuais que figuram na mesma classe de
beneficiários dos companheiros heterossexuais. Por outro lado, o
projeto original exige que a dependência econômica do companheiro
homossexual seja comprovada. Entretanto, de acordo com essa lei, a
dependência econômica dos beneficiários a que se refere o inciso 1 é
presumida. Portanto, exigir essa comprovação pode conduzir a uma
contradição interna na legislação.

Entendemos que o substitutivo apresentado pela Comissão de
Administração Pública atende, de certa forma, ao objetivo do projeto.
Entretanto, para maior alcance da medida proposta, impõem-se outras
modificações no projeto. E imprescindível uma definição clara do que
seja companheiro homossexual, a exemplo do tratamento dado ao
companheiro heterossexual. Além disso, é importante a inclusão do
companheiro homossexual nas disposições do art. 5 0 da Lei
Complementar n° 64. Para tanto, apresentamos o Substitutivo n° 2.

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

Complementar n° 4712003 na forma do Substitutivo n° 2, a seguir
apresentado, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Administração Pública.

SUBSTITUTIVO N°2
Inclui o companheiro homossexual como dependente do segurado

do IPSEMG, mediante a alteração da Lei Complementar n° 64, de 25
de março de 2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e
Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais.

Art. 1° - O inciso 1 do "caput" e o § 4° do art. 4 0 da Lei Complementar
n° 64, de 25 de março de 2002, passam a vigorar com a seguinte
redação, ficando o artigo acrescido do seguinte § 60:

"ALI. 4°- ........................................
- o cônjuge, o companheiro heterossexual, o companheiro

homossexual e o filho não emancipado, menor de 21 anos ou inválido;

§ 41 - Considera-se companheiro heterossexual ou homossexual a
pessoa que mantenha com o segurado convivência duradoura, pública
e contínua, de caráter afetivo.

§ 6° - Será exigida, para a comprovação da convivência duradoura
entre homossexuais, o cumprimento dos mesmos requisitos
estabelecidos para a comprovação da união estável heterossexual, no
que couber.".

Art. 30 - O inciso II do art. 5 0 da Lei Complementar n° 64, de 25 de
março de 2002, e sua alínea "a" passam a vigorar com a seguinte
redação:.

"Art. 5° - .........................................
II - para o companheiro homossexual ou heterossexual:
a) pela cessação da união estável ou convivência duradoura com o

segurado, enquanto não lhe for garantida a prestação de alimento;".
Ad. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Biel Rocha, relator - Gilberto Abramo.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.650/2004
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
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De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto em tela torna

obrigatória a construção de reservatório para as águas coletadas por
coberturas e pavimentos nos lotes, edificados ou não, nas condições
que menciona.

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

Cabe a esta Comissão analisar a proposição no aspecto do mérito,
nos termos do inciso VIII do art. 102 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em discussão pretende tornar obrigatória a

construção de reservatórios acumuladores de água de chuva em
lotes, edificados ou não, que tenham área impermeabilizada superior
a 500m2. O descumprimento desse comando pelo proprietário do
imóvel ensejará o não-fornecimento, pela autoridade competente, do
Certificado de Conclusão ou Auto de Regularização previstos em lei,
conforme estabelece o art. l°do projeto.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou um substitutivo ao
projeto por entender que "normas de natureza eminentemente técnica,
como as colocadas nesse projeto, devem ser objeto de
regulamentação em atos infralegais". Argumenta, ainda, que, em
virtude das diferenças geológicas dos terrenos, não é recomendável a
padronização de medidas com vistas ao aproveitamento das águas de
chuvas.

Concordamos com o posicionamento da Comissão de Constituição e
Justiça. O fato de Minas ter uma grande extensão territorial, com
diferenças acentuadas de relevo e clima, torrobora o segundo
argumento que, em outras palavras, é o da impossibilidade de se ter
um único índice plúviométrico para todo o Estado, conforme prevê o
art. 20 do projeto. Minas Gerais, se pensarmos em termos de Europa,
só é menor que a Rússia e a Ucrânia. Nosso clima transita, segundo
classificação internacional de Koeppen, por quatro diferentes tipos: o
seco (BSw), o subtropical (Cwa), o subtropical de altitude (Cwb) e o
tropical (Aw). A época de ocorrência das chuvas e o índice
pluviométrico são específicos para cada um desses climas o que,
mais uma vez, reforça o argumento exposto.

A proposição, entretanto, está dentro do moderno conceito de
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aproveitamento hídrico. O uso das águas de chuvas, técnica
milenar adotada historicamente em países de baixíssima
disponibilidade de água doce, está se difundindo por todo o globo
terrestre, reflexo do esgotamento dos mananciais de água doce
existentes no planeta, pelo seu uso excessivo ou degradação pela
ação antrópica. Acreditamos que em Minas cinco fatores têm
contribuído de forma acentuada para a redução da disponibilidade de
água. São eles: grande aumento populacional, urbanização acelerada,
falta de reciclagem de água servida para uso não potável, baixíssima
porcentagem (menos de 20%) de esgotos tratados, o que faz com que
novas captações de água a jusante do lançamento dos efluentes se
tornem caras e até inviáveis, e, por último, o baixo aproveitamento da
água de chuva.

O aproveitamento da água de chuva para uso não potável, a
exemplo da utilização da água servida reciclada, atenuaria a
necessidade de aumentar a captação da água de mananciais pelos
Serviços de Agua e Esgoto - SAE. A água consumida em nossos lares
para cozer alimentos e matar nossa sede é retirada de mananciais da
classe especial, encontrados cada vez mais longe do ponto final de
sua distribuição. A captação tende a encarecer gradualmente, e essa
água, de excelente potabilidade após ser tratada, acaba sendo
utilizada tanto para dessedentação humana quanto em serviços de
segunda categoria, o que as águas de chuva poderiam suprir.

O substitutivo aprovado na Comissão de Constituição e Justiça
resolve o excesso de tecnicismo do projeto original, mas impõe o
mesmo ônus para as áreas já edificadas e para as áreas não
edificadas, indistintamente. Entendemos que obrigar os proprietários
dê lotes já edificados a fazer adaptações em seus imóveis pode
inviabilizar a aplicação dessa lei, haja vista as muitas variáveis
existentes, que vão desde a ausência de área livre no terreno até
problemas de natureza estrutural das edificações. Assim sendo,
propomos a Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1, para dar nova redação
aoart.

Conhecida com um certo ufanismo como a caixa d'água do Brasil,
Minas Gerais não pode se dar ao luxo, tendo um bom índice
pluviométrico em grande parte de seu território, de desperdiçar esse
recurso natural.
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Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.650/2004 na forma do Substitutivo n° 1 da Comissão de Constituição
e Justiça, com a Emenda n° 1, apresentada a seguir:

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 1°a seguinte redação:
"Art. 1° - Os projetos de edificação em lotes urbanos incluirão

mecanismo de controle de enchentes e medidas para a contenção de
águas de chuvas.

Parágrafo único - Nas reformas em lotes já edificados será exigido o
cumprimento das medidas previstas no "caput", com as adaptações
necessárias.".

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Doutor Ronaldo, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Fábio

Avelar - Laudelino Augusto.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.651/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Padre João, tem o
propósito de alterar a Lei n° 14.790, de 20/10/2003, "que proíbe, em
situação de urgência e emergência, a exigência de depósito prévio
para internamento em hospital da rede privada e dá outras
providências".

Publicado em 20/5/2004, foi o projeto distribuído a esta Comissão,
nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno, para receber parecer quanto aos aspectos de sua
juridicidede, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Ao alterar a redação do art. 1 0 da Lei n° 14.790, a proposição em

exame pretende estender a vedação da exigência de depósito prévio,
atualmente restrita aos atendimentos de urgência e emergência, a
todos os atendimentos e internações de pacientes em hospitais da
rede privada do Estado.

Ao justificar a proposta, o autor faz referência às dificuldades
enfrentadas pelos cidadãos para terem acesso aos serviços de saúde,
entendendo que a restrição atualmente existente viola, até mesmo, o
direito à vida. Deixa claro, ainda, que a relação jurídica entre o
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paciente e a instituição hospitalar é caracterizada como uma típica
relação de consumo.

Nesse aspecto, convém mencionar o disposto no art. 24 da
Constituição da República, que insere as questões relativas a
produção, consumo e responsabilidade por dano ao consumidor entre
as matérias que são de competência concorrente da União, dos
Estados e do Distrito Federal. Ademais, a exigência de caução para
atendimento médico hospitalar, notadamente quando o consumidor se
encontra numa situação de fragilidade, deve ser considerada prática
abusiva, rechaçada pelas disposições constantes na Lei n° 8.078, de
11/9/90.

Segundo o disposto no art. 197 da Carta Federal "são de relevância
pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e
controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado".

Embora o atendimento à saúde deva ser garantido pelo Estado, é
facultada a prestação desse serviço pela iniciativa privada, que deverá
pautar-se, entretanto, pelo interesse público, devendo os abusos
cometidos pelos fornecedores ser coibidos por meio de normas
próprias, conforme se pretende no caso em questão.

Não existindo nenhuma vedação a que se instaure o processo
legislativo por iniciativa parlamentar, entendemos pertinente a
aprovação da proposta em análise.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.651/2004
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Ermano

Batista - Maria Tereza Lara - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1  TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.718/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, de autoria do Deputado Gustavo Valadares,
"dispõe sobre a quitação de débitos tributários estaduais com a
utilização de créditos de verba retida e dá outras providências".

Publicado em 10/6/2004, foi o projeto distribuído a esta Comissão,



665
nos termos do disposto no art. 188, cio o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno, para receber parecer quanto aos aspectos da sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende viabilizar a compensação de

créditos de natureza tributária do Estado de Minas Gerais com as
verbas pertencentes aos servidores, porventura retidas pela
administração pública.

O autor do projeto justifica a iniciativa pelo fato de existir um grande
número de servidores públicos que possuem verbas a serem
recebidas em decorrência do seu vínculo laboral e que, ao mesmo
tempo, se vêem em dificuldade para quitação de débitos com o
Estado, notadamente aqueles de natureza tributária.

Com a aprovação do projeto, estaria solucionado, portanto, este
grave problema, que atinge uma parcela significativa de servidores
que se encontram em delicada situação para quitar dívidas,
notadamente em decorrência do aviltamento dos seus vencimentos no
curso dos últimos anos.

Observa-se que a proposta encontra comando similar no art. 368 do
Código Civil, cujo teor é o seguinte:

"Art. 368 - Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e
devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se
compensarem".

Esta, a propósito, é a real situação de que trata o projeto em análise,
sendo já tal proposta parcialmente incorporada pela legislação
mineira.

Vejamos os termos do art. 12, da Lei n° 14.699, de 618/2003, que
dispõe sobre formas de extinção e garantias do crédito tributário,
altera a Lei n°6.763, de 26/12/75, a Lei n° 13.470, de 17/1/2000, a Lei
n° 14.062, de 20111/2001, e dá outras providências, recém-aprovada
por esta Casa Legislativa:

"Art. 12 - O Poder Executivo realizará a compensação de crédito
inscrito em dívida ativa com crédito líquido e certo do interessado,
ainda que adquirido de terceiros, contra a Fazenda Pública Estadual".

Observa-se que o dispositivo mencionado assegura a prerrogativa
da compensação de crédito por quaisquer interessados, entre os
quais, por certo, se inserem os servidores públicos.
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A característica inovadora do projeto em análise consiste,

portanto, na possibilidade de serem compensados, também, os
créditos do Estado que ainda não foram inscritos na dívida ativa.

A proposta deve ser apreciada por esta Casa Legislativa, uma vez
que as matérias de natureza tributária se encontram arroladas entre
aquelas constantes no art. 61 da Constituição do Estado.

Não existe, por outro lado, nenhuma vedação a que se instaure o
processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Entendemos pertinente, entretanto, que a proposta seja aprovada na
forma do Substitutivo n° 1, apresentado ao final deste parecer.

Deveser enfatizado que o substitutivo, ao inserir o § 50 no art. 12 da
Lei n° 14.699, preserva, na íntegra, a idéia originária, sendo
necessária sua apresentação em nome do princípio da consolidação
das normas legais.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.718/2004
na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescenta o § 50 ao art. 12 da Lei n° 14.699, de 6 de agosto de

2003, que dispõe sobre formas de extinção e garantias do crédito
tributário e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o art. 12 da Lei n° 14.699, de 6 de agosto de 2003,

acrescido do seguinte § 5°:
"Art. 12- ...........................................................
S 50 - Fica assegurada ao servidor público estadual a compensação

de crédito originário de verba remuneratória retida pelo Estado,
exclusivamente para quitação de crédito do Estado, lançado em seu
nome, ainda que não esteja inscrito em dívida ativa.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.719/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei n°

1.719/2004 "altera a Lei 13.182, de 20/1/99, e dá outras providências".
Publicada no "Diário do Legislativo", no dia 10/6/2004, a proposição

foi distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame visa alterar a Lei n° 13.182, que autoriza o

Poder Executivo a celebrar contrato de concessão remunerada para
uso de espaço nos muros dos prédios das escolas estaduais para fins
de propaganda e dá outras providências. Nos termos da proposição,
tal autorização ficaria estendida a todos os prédios públicos estaduais.
A referida lei prevê que os recursos arrecadados com a publicidade
serão destinados às caixas escolares das unidades de ensino que
exploram tal publicidade. Nos termos da proposição em análise, os
recursos seriam destinados, analogamente, à unidade onde houver
sido afixada a propaganda.

Sob a ótica jurídico-constitucional, impõe-se dizer que não há que se
falar em autorização legislativa para que o Executivo venha a celebrar
contratos de concessão, visto tratar-se de prerrogativa daquele Poder
fazê-lo segundo juízo próprio de oportunidade e conveniência, em
exercício, pois, de competência discricionária que lhe foi
constitucionalmente outorgada. Tal entendimento traduz, em última
análise, uma projeção especifica do principio da separação dos
Poderes, um dos cânones de todo estado democrático de direito. Sob
a inspiração de tal princípio, o Supremo Tribunal Federal chegou a
declarar a inconstitucionalidade de dispositivo da Carta mineira que
previa a autorização legislativa para a celebração de convênio, por
parte do Governo do Estado, decisão consubstanciada na ADIN n°
165, que tornou nulo o inciso XXV da Constituição do Estado.

De fato, nada impede que o Executivo celebre um contrato com
terceiros com vistas a auferir receita a partir de bens públicos, desde
que sejam observados d procedimentos legais pertinentes, em
especial o procedimento licitatório, de forma a assegurar a
consecução do interesse público.

Diante de tais considerações, torna-se evidente a nota de ociosidade
das disposições contidas no projeto, o que lhe retira, por conseguinte,
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o caráter de inovação próprio de toda disposição normativa, salvo
no que concerne ao disposto no ad. 20, que determina sejam os
recursos obtidos com a exploração publicitária dos espaços públicos
destinados à unidade onde tiver sido afixada propaganda. Entretanto,
se aqui há inovação normativa, a proposição incorre em
inconstitucionalidade por violação ao princípio da razoabilidade, ao
impor uma inaceitável vinculação de receitas públicas, o que configura
medida tendente a engessar o orçamento do Estado, já que as
destinações de recursos públicos se dariam de modo predeterminado,
em vez de atenderem às demandas sociais concretas, que variam
segundo necessidades contingenciais.

Portanto, onde o projeto não é ocioso, ele peca por vício de
inconstitucional idade, razão pela qual reputamos injurídica a
proposição como um todo.

Ressalte-se, outrossim, que mesmo a Lei n° 13.182, que se
pretende alterar mediante a proposição em exame, incorre na
impropriedade de autorizar o Executivo a celebrar contratos de
concessão. Como visto, tal comando normativo é desprovido de
conseqüências práticas, já que a celebração de contrato pelo
Executivo independe de autorização legislativa. Contudo, a
mencionada lei não apresenta o inconveniente de conduzir a uma
vinculação de receita em termos tão generalizantes quanto aos da
proposição em exame, já que determina tão-somente a destinação de
recursos para a caixa escolar das escolas estaduais que utilizarem
seus muros para exploração publicitária.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijiridicidade,

inconstitucional idade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.719/2004.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Ermano Batista - Gilberto

Abramo - Gustavo Valadares - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.735/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o Projeto de Lei n°
1.73512004 dispõe sobre a divulgação obrigatória de informações nas
placas de inauguração de obras públicas e dá outras providências.

rÃO
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Publicada no "Diário do Legislativo" de 17/6/2004, foi a

proposição distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre a
sua juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a divulgação obrigatória

de determinadas informações nas placas de inauguração de obras
públicas realizadas pela administração pública direta e indireta dos
Poderes do Estado, tais como a duração da obra e a data do seu
término; o valor inicialmente previsto e o efetivamente gasto na
execução da obra; a fase da obra inaugurada, se planejada e
executada por etapas, e o órgão ou a entidade responsável pela
fiscalização da obra.

Além disso, o projeto veda a inauguração de obra que não
apresente as condições necessárias para o uso adequado a que se
destina; permite, todavia, a inauguração parcial para a obra executada
por etapas. Cria, ainda, a penalidade de retirada da placa, com a
cobrança do custo ao agente público responsável por sua colocação,
para o caso de afixação de placa em desacordo com as normas
estabelecidas no projeto.

A matéria se insere no domínio da competência legislativa estadual,
já que o Estado membro organiza-se e rege-se pela Constituição e
pelas leis que adotar, sendo-lhe reservadas as competências que não
lhe sejam vedadas, conforme preconizam o "caput" e o § 1° do art. 25
da Constituição Federal...

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,
nada há que impeça esta Casa Legislativa de fazê-lo, porquanto
inexiste norma constitucional instituidora de reserva de iniciativa em
relação à matéria objeto da proposição.

Sobre a matéria, dispõem o "caput" e o § 1° do art. 37 da
Constituição da República que a administração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios obedecerão aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e que a
publicidade das obras dos órgãos públicos deverá ter caráter
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educativo, informativo ou de orientação social, nela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Embora o projeto atenda o comando constitucional, merece ser
aprimorado no tocante à técnica legislativa, motivo pelo qual
apresentamos o Substitutivo n° 1, ao fim deste parecer.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1 .735/2004 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N°1
Acrescenta o art. 1-A à Lei n° 10.846, de 3 de agosto de 1992, que

estabelece normas para afixação de placas alusivas a obras públicas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Lei n° 10.846, de 3 de agosto de 1992, passa a vigorar

acrescida do seguinte art. 1-A:
"Art. 1°- ..................................................
Art. 1-A - A placa de inauguração de obra pública realizada pela

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do
Estado deverá conter, além das informações mencionadas no art. 1°,
os seguintes dados:

- a duração da obra e a data do seu término;
II - o valor inicialmente previsto e o valor gasto na sua execução,

expressos em moeda corrente;
III - a fase da obra inaugurada, se planejada e executada por etapas;
IV - o órgão ou a entidade responsável pela fiscalização da obra.
§ 1° - E vedada a. inauguração de empreendimento que não

apresente as condições necessárias para o uso adequado a que se
destina.

§ 20 - A obra planejada e executada por etapas poderá ser
inaugurada ao término de cada fase, observado o disposto no § 1°.

§ 30 - A placa de inauguração afixada em desacordo com o disposto
nesta lei será retirada, e os custos da placa e da sua retirada
debitados ao agente público responsável, sem prejuízo de outras
penas cabíveis.".

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonídio
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Bouças - Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.741/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Comissão de Participação Popular, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo alterar a denominação do Conselho Estadual
de Comunicação Social.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 17/6/2004, a matéria foi
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 188, c/c oart. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela decorre da Proposta de Ação Legislativa n°

6, apresentada à Comissão de Participação Popular pelo Sindicato
dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, com a finalidade de
instituir o Conselho Estadual de Comunicação Social como órgão
auxiliar do Poder Legislativo.

Após a análise da estrutura do citado órgão, a Comissão de
Participação Popular considerou conveniente apresentar a proposição
sob análise, pelas razões aventadas a seguir.

A Constituição Federal trata da Comunicação Social no Capitulo V e
determina, no art. 224, seja instituído pelo Congresso Nacional o
Conselho de Comunicação Social, como órgão auxiliar, na forma da
lei.

A Constituição mineira dispõe sobre a matéria no art. 230 e
determina que o Estado instituirá, como órgão auxiliar, o Conselho
Estadual de Comunicação Social. Instituído, passou a integrar a
estrutura organizacional do Executivo, ligado à Secretaria de Governo.
Inicialmente denominava-se Colegiado Estadual de Comunicação
Social, e com a edição da Lei n° 11.406, de 1994, passou à
denominação atual.

A Proposta de Emenda à Constituição n° 62/2003, em tramitação
nesta Casa, visa alterar a redação do art. 230 da Constituição
Estadual, de forma a possibilitar que o Conselho Estadual de
Comunicação Social seja instituído como órgão auxiliar do Poder
Legislativo, como pretende a Proposta de Ação Legislativa n° 6.

Assim sendo, o projeto de lei em tela tem por escopo evitar a
identidade de designações, uma vez que nada impede a existência de
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tal órgão na estrutura do Executivo, com funções especificas de
cuidar, principalmente, da comunicação oficial; enquanto o órgão
auxiliar do Legislativo terá amplas atribuições ligadas à manifestação
do pensamento, da expressão e da criação.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.741/2004.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria

Tereza Lara - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.782/2004

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei n° 1.782/2004
"dispõe sobre a comunicação de roubo, furto ou extravio de
documentos pessoais à Junta Comercial".

Publicada no "Diário do Legislativo" no dia 1 0/7/2004, a proposição
foi distribuída preliminarmente a esta Comissão para receber parecer
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, consoante dispõe
o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame determina que toda ocorrência de roubo, furto

ou extravio de documentos pessoais no Estado seja encaminhada, no
prazo de 24 horas, à Junta Comercial do Estado. Esta, nos termos da
proposição, deverá manter um cadastro atualizado com informações
sobre documentos roubados, furtados ou extraviados. Em caso de
utilização indevida de tais documentos, a Junta comunicará o fato, no
prazo de 24 horas, à autoridade policial, a fim de fornecer elementos
para a investigação.

Sob o prisma jurídico-constitucional, cumpre dizer que o art. 24,
inciso III, da Constituição da República autoriza o Estado a legislar
concorrentemente com a União sobre Junta Comercial. Na via da
legislação concorrente, cabe à União editar normas gerais sobre a
matéria e, aos Estados, suplementar tal normatização. Conquanto
haja inúmeras leis editadas pela União referentes a Junta Comercial,
não há regramento que a aborde sob a perspectiva adotada pelo
projeto em exame, de modo que é lícito ao Estado disciplinar o
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assunto de forma plena, sendo certo que eventual legislação
federal superveniente suspende a legislação estadual naquilo em que
lhe for contrário, consoante dispõem os § 3 0 e 40 do inciso XV da Lei
Maior. Com efeito, a proposição em exame objetiva disciplinar a Junta
Comercial sob a ótica da segurança pública, conferindo-lhe a função
de auxiliar a elucidação de práticas delituosas envolvendo
documentos pessoais. Neste ponto, acrescenta-se mais uma razão
justificadora da atividade legiferante estadual, visto que a segurança
pública constitui matéria de competência comum dos entes políticos
integrantes da Federação, inserindo-se, pois, no domínio normativo do
Estado.

Outrossim, inexiste, no caso, regra instituidora de reserva de
iniciativa, o que autoriza este parlamento a deflagrar o processo
legislativo sobre a matéria.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.782/2004.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Gilberto

Abramo - Maria Tereza Lara - Gustavo Valadares.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 766/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 76612003, de autoria do Deputado Alberto Pinto

Coelho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Arcos
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 § 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° 766/2003
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Arcos o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao

Município de Arcos o imóvel constituído de terreno urbano, com área
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de 5.064m2 (cinco mil e sessenta e quatro metros quadrados),
situado naquele Município, registrado sob o n° 1, a fls. 1 do livro 3-A,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arcos.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Laudelino

Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.149/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.149/2003, de autoria do Deputado Laudelino
Augusto, que dispõe sobre a apresentação de relatório de avaliação
de risco ambiental, na forma que especifica, foi aprovado no 2 0 turno,
com a Emenda n° 1 ao 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.

Na discussão do parecer, a Comissão acolheu sugestão do
Deputado Laudelino Augusto de alterar o texto do relator, com o
objetivo de, fielmente à vontade do Plenário, incorporar a ele o
conteúdo do parágrafo único do art. 1° do substitutivo aprovado em 20
turno.

Em razão da aprovação da Emenda n° 1, de 2 0 turno, de autoria do
próprio Deputado Laudelino Augusto, o dispositivo fora excluído do
texto do parecer. Entretanto, conforme os argumentos do Deputado,
com os quais concordou esta Comissão, o objetivo da emenda que o
Plenário aprovou - e que foi resultado de negociação entre as partes
interessadas - era alterar apenas o "caput" do art. 1 0 do substitutivo, e
não todo o artigo. Por um pequeno erro de formulação do comando da
emenda, esse propósito não havia ficado claro.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.149/2003
Determina aos empreendimentos que menciona o encaminhamento,

ao poder público, de relatório de avaliação de risco ambiental.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O responsável por empreendimento público ou privado em
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operação no Estado, considerado efetiva ou potencialmente
poluidor ou degradador do meio ambiente, cuja atividade implique
risco de acidente capaz de provocar dano ao meio ambiente, a vida
humana ou a recurso econômico, encaminhará; quando lhe for
solicitado, na forma e no prazo estabelecidos em regulamento,
relatório de avaliação de risco ambiental aos seguintes órgãos e
entidades:

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

encaminhamento do relatório de avaliação de risco ambiental nos
termos do regulamento sujeita o empreendimento a multa de 500
(quinhentas) a 50.000 (cinqüenta mil) Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais - UFEMGs.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

1.351/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.351/2004, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pouso
Alegre 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° 1.351/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pouso Alegre o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
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Pouso Alegre imóvel constituído de faixa com área de 55,44m2
(cinqüenta e cinco vírgula quarenta e quatro metros quadrados),
remanescente do imóvel onde funcionava a Escola Estadual
Presidente Bernardes, permutado com a Arquidiocese de Pouso
Alegre, situado na Rua Bom Jesus, Centro, naquele Município,
registrado sob o n° 25.350, a fls. 72 do livro 3-X, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Pouso Alegre.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se a utilização como via pública, denominada Calçadão da
Travessa do Bom Jesus.

Art. 20 - O imóvel descrito nesta lei reverterá ao patrimônio do
Estado caso não lhe seja dada a destinação prevista no parágrafo
único do art. 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.39812004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.39812004, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Taiobeiras o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.398/2004
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Taiobeiras 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

Taiobeiras imóvel de propriedade do Estado, constituído por terreno
com área de 4.326,52m2 (quatro mil trezentos e vinte e seis vírgula
cinqüenta e dois metros quadrados), situado na Avenida Amazonas,
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n° 164, naquele Município, registrado sob o n° R-1-301, a fls. 333
do livro 2-A, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Taiobeiras.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se à abertura de uma via pública.

Art. 20— O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista, ou em qualquer época, no caso de ser desvirtuada a
finalidade estabelecida no parágrafo único do art. 1° desta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.399/2004
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.399/2004, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município
de Doresópolis o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l°do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.399/2004
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de

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

Município de Doresópolis o imóvel constituído por terreno com área de
800m2 (oitocentos metros quadrados), situado na Rua Pio VI, esquina
com Rua São Francisco, naquele Município, registrado sob o n°
37.522, a fls. 42 do livro 3-X, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Piumhi.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Laudelino

Augusto.
PARECER SOBRE A EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1 AO

PROJETO DE LEI N° 1.36112004
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.361/2004, da Comissão Especial da

Cafeicultura Mineira, dispõe sobre a utilização de resíduos do
beneficiamento do café nas atividades de torrefação e moagem.

Incluído o projeto na ordem do dia para votação em 1° turno, foi
apresentada a Emenda n° 1, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, ao
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora a
referida emenda a esta Comissão para receber parecer, nos termos
do art. 188, § 2 0 , do Regimento Interno.

Fundamentação
A emenda em análise pretende conferir nova redação ao art. 10 do

Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei n° 1.361/2004, de modo a fazer
constar, no rótulo da embalagem do café vendido no varejo,
informação pormenorizada sobre o percentual de grãos verdes, pretos
e ardidos, bem como de palha de café e outras matérias estranhas e
impurezas nele contidas.

Esse detalhamento das informações relativas ao produto destinado
ao consumidor final vai ao encontro dos princípios norteadores das
relações de consumo. Com efeito, o princípio da transparência, que
proporciona ao consumidor o direito de obter informações claras,
qstensivas e precisas sobre os produtos e serviços destinado ao
consumo final, encontra-se insculpido no Código de Proteção e
Defesa do Consumidor e é reconhecido pelos mais diversos
doutrinadores e ainda pela jurisprudência oriunda dos tribunais do
País.

Observa-se, pois, que a alteração pretendida vai ao encontro dos
interesses da sociedade, existindo razões de sobra para que esta
Comissão se manifeste favoravelmente a sua aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n° 1 ao

Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei n° 1.361/2004.
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Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Vanessa Lucas, Presidente e relatora - Antônio Júlio - Maria Tereza

Lara.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 25/8/2004, a seguinte
comunicação:

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Ary
Soares Martins, ocorrido em 17/8/2004, em Ponte Nova. (- Ciente.
Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso à equipe de basquete UNIT Uberlândia pela conquista do

150 Campeonato Nacional Masculino de Basquete (Requerimento n°
3.100/2004, do Deputado João Bittar);

de aplauso ao Reitor da Universidade Vale do Rio Verde -
UNINCOR - pelo lançamento da pedra fundamental da. instituição no
Município de Pará de Minas e pela assinatura de convênio entre
ambos (Requerimento n° 3.106/2004, da Deputada Vanessa Lucas);

de congratulações com a Universidade Federal de Viçosa pelo
transcurso do 780 aniversário de sua fundação (Requerimento n°
3.108/2004, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso aos professores mineiros pelas comemorações do Dia
do Professor (Requerimento n° 3.109/2004, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com a OAB - Seção Minas Gerais pelo Dia do
Advogado (Requerimento n°3.126/2004, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Associação dos Professores Públicos de
Minas Gerais - APPMG - pelo transcurso do 73° anviversário de sua
fundação (Requerimento n°3.129/2004, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Celulose Nipo-Brasileira S. A. - CENIBRA - pelos 31
anos de atividade no Brasil (Requerimento n° 3.130/2004, do
Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Companhia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira pelo
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transcurso do 132 1 aniversário de sua fundação (Requerimento n°
3.131/2004, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Lassance
pelo transcurso do 51° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 3.133/2004, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Capitólio pelo
transcurso do 560 aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 3.134/2004, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com o Município de Gouveia pela comemoração
dos 51 anos de sua emancipação ( Requerimento n° 3.135/2004, do
Deputado Viana);

de congratulações com o Município de Várzea da Palma pela
comemoração dos 51 anos de sua emancipação (Requerimento n°
3.136/2004, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Município de Varjão de Minas pela
comemoração dos oito anos de sua emancipação ( Requerimento n°
3.137/2004, do Deputado Viana);

de congratulações com o Município de Carlos Chagas pela
comemoração dos 66 anos de sua emancipação ( Requerimento n°
3.138/2004, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Município de Buenópolis pela
comemoração dos 66 anos de sua emancipação ( Requerimento n°
3.13912004, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Município de Cordisburgo pelos 66 anos
de sua emancipação ( Requerimento n° 3.140/2004, do Deputado
Doutor Viana);

de aplauso ao Dia do Agricultor (Requerimento n° 3.14112004, do
Deputado Doutor Viana);
.de congratulações com a Associação Comercial de Juiz de Fora

pelos 108 anos de sua fundação (Requerimento n° 3.142/2004, do
Deputado George Hilton);

de congratulações com o Município de Sacramento pelo aniversário
de sua emancipação ( Requerimento n° 3.158/2004, do Deputado
Antônio Andrade);

de congratulações com o Município de Itamarandiba pelos 142 anos

rÀ



681
de sua emancipação (Requerimento n° 3.159/2004, do Deputado
Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade do Município de Cachoeira
Dourada pelos 41 anos de sua emancipação (Requerimento n°
3.160/2004, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Sr. Rinaldo Campos Soares, Presidente da
USIMINAS pelos relevantes serviços prestados à sociedade mineira
(Requerimento n°3.167/2004, do Deputado Djalma Diniz);

de congratulações com a Academia Cordisburguense de Letras
Guimarães Rosa pelo centenário de nascimento de "Manuelzão"
(Requerimento n°3.169/2004, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Acesita Energética pelas comemorações dos 30 anos
de sua fundação (Requerimento n° 3.170/2004, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso à Acesita S.A. pelas comemorações dos 60 anos de sua
fundação (Requerimento n°3.171/2004, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Padre Wagner Augusto Portugal pela
celebração de sua primeira missa (Requerimento n° 3.174/2004, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com as Indústrias de Meias Peixinho Ltda. pela
conquista do Troféu Centro Industrial de Juiz de Fora 2004
(Requerimento n°3.178/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a empresa Construtora Europa Ltda. pela
conquista do Troféu Centro Industrial de Juiz de Fora 2004
(Requerimento n°3.179/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Kaike Indústria de Roupas Ltda. pela
conquista do Troféu Centro Industrial de Juiz de Fora 2004
(Requerimento n°3.180/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a empresa Ascon Indústria Gráfica Ltda.
pela conquista do Troféu Centro Industrial de Juiz de Fora 2004
(Requerimento n°3.181/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a empresa Moinhos Vera Cruz S.A. pela
conquista do Troféu Centro Industrial de Juiz de Fora 2004
(Requerimento n° 3.18212004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Bom Clima Pedras Ltda. pela conquista do
Troféu Centro Industrial de Juiz de Fora 2004 (Requerimento n°
3.183/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

rs



682
de congratulações com a empresa Becton Dickirison Indústrias

Cirúrgicas Ltda. pela conquista do Troféu Centro Industrial de Juiz de
Fora 2004 (Requerimento n° 3.184/2004, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com a empresa Indústria e Comércio Lusar Ltda.
pela conquista do Troféu Centro Industrial de Juiz de Fora 2004
(Requerimento n°3.185/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a empresa Labirinto Jeans pela conquista do
Troféu Centro Industrial de Juiz de Fora 2004 (Requerimento n°
3.186/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a empresa Bianchi Indústria e Comércio
Ltda., na pessoa de seu Diretor, Sr. Célio Bianchi, pela conquista do
Troféu Centro Industrial de Juiz de Fora 2004 (Requerimento n°
3.187/2004, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a empresa Curtume Real Ltda., na pessoa
de seu Diretor, Sr. Alvaro José Fernandes, pela conquista do Troféu
Centro Industrial de Juiz de Fora 2004 (Requerimento n° 3.188/2004,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Padaria e Confeitaria Oasis Ltda., na
pessoa de seu Diretor, Sr. Danilo Carvalho, pela conquista do Troféu
Centro Industrial de Juiz de Fora 2004 (Requerimento n° 3.189/2004,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a empresa Mundifer Ltda., na pessoa de seu
Diretor-Presidente, Sr. José Ronaldo Teixeira, pela conquista do
Troféu Centro Industrial de Juiz de Fora 2004 (Requerimento n°
3.190/2004, do Deputado Leonardo Moreira).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 28 DE AGOSTO DE 2004

ATAS

ATA DA 66a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 26/8/2004

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

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício n° 19/2004, do Presidente
do Tribunal de Contas - Ofícios - Telegramas - 2a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 1.848
e 1.849/2004 - Requerimentos n os 3.221 a 3.225/2004 -
Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e outros, Biel
Rocha e Carlos Pimenta - Comunicações: Comunicações da
Comissão de Turismo e dos Deputados Mauri Torres e Wanderley
Ávila (2) - 2a Parte (Ordem do Dia): V Fase: Abertura de Inscrições -
Designação de Comissão: Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Escolha de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e outros, Biel Rocha e Carlos Pimenta;
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n os 766, 997 e 1.149/2003 e 1.351,
1.398 e 1.399/2004; aprovação - 2 Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

Comparecimento
Comparecem as Deputadas e os Deputados:

Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -
Antônio Andrade - Luiz Femando Faria - Adalclever Lopes - Alberto
Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio
Mourão - Dalmo Ribeiro Silva - DjaIma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Jô Moraes - João
Bittar - Leonardo Quintão - Márcio Kangussu - Maria Olívia - Maríiia
Campos - Olinto Godinho - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira -
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Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado.

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

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Jô Moraes, 2 a-Secretária "ad hoc", procede à leitura da

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

- O Deputado Márcio Kangussu, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
N° 19/2004, do Sr. Simão Pedro Toledo, Presidente do Tribunal de

Contas do Estado, encaminhando laudo pericial realizado pelo Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal para o efetivo esclarecimento do
incêndio ocorrido nas dependências desse órgão em 12/4/2002.

Do Sr. Bilac Pinto, Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, solicitando empenho para que sejam apresentadas
emendas ao Orçamento de 2005, destinando recursos financeiros à
UNIMONTES, a fim de que a instituição possa dar continuidade aos
serviços relevantes que tem prestado a Minas Gerais. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)

Do Cel.-PM Hélio dos Santos Júnior, Chefê do Estado-Maior da
PMMG, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.076/2003, da Comissão de Participação Popular, em que se pleiteia
elevar a categoria da 2 Companhia PM Independente de Ribeirão das
Neves.

Do Sr. Paulo César Gonçalves de Almeida, Reitor da UNIMONTES,
agradecendo manifestação de aplauso formulada por esta Casa por
meio do Requerimento n° 3.017/2004, do Deputado Wanderley Ávila,
por sua posse no cargo de Presidente das Instituições Públicas de
Ensino Superior.

Do Padre Lázaro de Assis Pinto, Presidente do Conselho Estadual
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de Educação, encaminhando a "Carta de Caxambu", documento-
síntese da XXII Reunião Plenária Fórum Nacional dos Conselhos
Estaduais de Educação, realizada em Caxambu. (- A Comissão de
Educação.)

Da Sra. Isabella Madeira, Chefe de Gabinete da Secretaria
Executiva do Ministério da Cultura, agradecendo convite formulado
por esta Casa ao Secretário Executivo do Ministério da Cultura para
proferir palestra no Fórum Técnico Cultura, Política e Financiamento,
justificando ausência do Secretário ao evento.

Do Sr. Fernando Antônio Fagundes Reis, Secretário Particular do
Governador, prestando informações relativas ao • Requerimento n°
3.155/2004, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Ronaldo Scucato, Presidente da OCEMG/SESCOOP/MG,
acusando recebimento do Requerimento n° 3.081/2004, do Deputado
Doutor Viana.

Do Sr. Afonso Mauro Pinho Ribeiro, Presidente da Associação
Comercial e Industrial de Ponte Nova - ACIP -, manifestando-se, em
nome da entidade, contrariamente ao Projeto de Lei n° 1.253/2003,
em tramitação nesta Casa. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.253/2003.)

Do Sr. Luiz Deoclécio Massaro Galina, Diretor em exercício do
Departamento Regional do Serviço Social do Comércio no Estado de
São Paulo - SESC -, agradecendo convite formulado por esta Casa ao
Sr. Danilo Santos de Miranda, Diretor do Departamento Regional do
SESC, para participar, como expositor, do Fórum Técnico Cultura,
Política e Financiamento, justificando a ausência do convidado ao
evento.

TELEGRAMAS
Do Sr. Marco Aurélio, Ministro do STF, comunicando que declarou

extinto, sem julgamento do mérito, o processo referente à Ação Direta
de Inconstitucionalidade n° 3.115, em virtude da existência de outra
ação com o mesmo objeto.

Da Sra. Martha Lyra Nascimento, Chefe de Gabinete da Presidência
do Senado Federal, acusando o recebimento do Requerimento n°
2.845/2004, da Comissão de Participação Popular.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições
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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° 1.848/2004
Dispõe sobre a obrigatoriedade do exame de toxoplasmose no

Sistema único de Saúde - SUS - no Estado de Minas Gerais e pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Dispõe sobre a realização de exames nas gestantes e nos

recém-nascidos com finalidade de estabelecer a prevenção e o
tratamento da toxoplasmose nos hospitais da rede pública ou
conveniados do Sistema único de Saúde - SUS - no Estado de Minas
Gerais e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - IPSEMG.

Art. 20 - Os hospitais da rede pública ou conveniados são obrigados
a realizar nas gestantes e nos recém-nascidos os exames necessários
para detectar se são ou não portadores do protozoário da
toxoplasmose, e, se detectada a doença, receberem o tratamento
compatível.

Art. 30 - Na regulamentação desta lei, o Poder Executivo, por meio
da Secretaria de Estado de Saúde, poderá expedir as normas que
disciplinam este projeto.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2004.
Doutor Viana
Justificação: A toxoplasmose é causada por um protozoário

chamado "Toxoplasma gondii", que pode infectar qualquer animal de
sangue quente.

A doença pode ser facilmente confundida com resfriado comum ou
gripe: causa cansaço, dores no corpo, e os linfonodos se apresentam
inchados. Esses sintomas podem persistir de alguns dias a algumas
semanas, e a única forma de se obter um diagnóstico definitivo é o
exame de sangue.

A toxoplasmose é transmitida para o ser humano por meio da
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ingestão de cistos presentes em produtos (frutas, verduras) que
estiveram em contato com terra contaminada e não foram
devidamente lavados antes da ingestão; carne mal cozida de animais
contaminados - principalmente o porco, a cabra, a ovelha - que
comeram alimento advindo da terra contaminada pelos cistos; de
facas, garfos e mãos que manusearam carne crua de animais
contaminados e em seguida manusearam outros alimentos; mãos
contaminadas pela terra e em seguida colocadas na boca; mais
raramente, pela inalação dos cistos; por moscas e baratas que
transportam os cistos para outros locais.

A toxoplasmose também pode ser transmitida pela passagem do
cisto pela placenta de mulheres grávidas que adquirem a doença
durante a gravidez. A transmissão congênita não ocorre se a mãe já
teve toxoplasmose antes de engravidar.

Por esses motivos, vê-se a necessidade de detectar a presença do
protozoário e, dessa forma, garantir à gestante e aos recém-nascidos
o tratamento adequado. Por isso, conto com o apoio dos meus nobres
pares para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.84912004
Dispõe sobre o direito de privacidade assegurado aos usuários do

serviço de telefonia no âmbito do Estado de Minas Gerais, no que
tange à oferta invasiva de comercialização de produtos ou serviços
por via telefônica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E assegurado o direito de privacidade aos usuários do

serviço de telefonia no âmbito do Estado de Minas Gerais, no que
tange ao recebimento de ofertas de comercialização de produtos ou
serviços por via telefônica.

§ 1° - Para consecução do disposto no "caput" deste artigo, ficam as
empresas prestadoras do Serviço Telefônico Fixo Comutado e de
Telefonia Móvel que atuam na área de abrangência do Estado de
Minas Gerais obrigadas a constituir e manter cadastro especial de
assinantes que manifestem oposição ao recebimento, por via
telefônica, de ofertas de comercialização de produtos ou serviços.
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§ 20 - Os assinantes dos serviços de telefonia, para que constem

no cadastro previsto no § 1° deste artigo, deverão requerer sua
inclusão junto às empresas prestadoras desses serviços, por escrito
ou por telefone, sem ônus, na forma por elas estabelecida.

Art. 20 - As empresas que utilizam os serviços de telefonia para
oferta de bens ou serviços deverão, antes de iniciar qualquer
campanha de comercialização, consultar o cadastro de usuários que
tenham requerido privacidade, bem como se absterem de fazer
ofertas de comercialização para os usuários nele constantes.

Art. 30 - As empresas prestadoras de serviços de telefonia têm o
prazo de noventa dias a contar da data de publicação desta lei, para
constituir e divulgar a existência do referido cadastro, bem como as
formas de inscrição.

Ad. 41 - O descumprimento desta lei sujeita o fornecedor e o
consumidor lesado às penalidades previstas na Lei Federal n° 8.078, -
Código de Defesa do Consumidor, de 1990.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2004.
Lúcia Pacifico
Justificação: Vários veículos da imprensa vêm divulgando o

incômodo dos usuários dos sistemas de telefonia com as
comunicações telefônicas invasivas da privacidade, na sua maioria
contendo mensagens de oferta de produtos e serviços não solicitados.

Nos Estados Unidos existe uma lei semelhante à que consta na
presente proposição, que institui o "Não Me Ligue", cujos interessados
afluíram às inscrições em volume de mil pedidos por segundo. Estima-
se que pelo menos 60 milhões de famílias aderiram ao serviço.

No Brasil, esses abusos não têm sido diferentes. Essas condutas
empresariais violam os direitos de cidadania inerentes à privacidade e
também os direitos do consumidor.

A cidade de Porto Alegre, RS, desde fins do ano passado conta com
a Lei n° 9.053, instituidora db limites e sanções referentes ao assunto.

E dever desta Casa dotar nosso Estado de um diploma legal que
liberte definitivamente os usuários dos sistemas de telefonia de
incômodos causados por empresas inescrupulosas que atuam
livremente neste setor.
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- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado Célio Moreira.
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.822/2004, nos termos do § 2 0 do art.

173 do Regimento Interno.
REQUERIMENTOS

N° 3.221/2004, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado apelo à Presidente da HEMOMINAS com vistas à
implantação de um Banco de Sangue no Hospital Municipal de Jaíba.
(- A Comissão de Saúde.)

N° 3.222/2004, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Igreja Evangélica
Avivamento da Fé em Minduri, pelos cinco anos de consagração de
seu templo, em Minduri. (- A Comissão de Educação.)

N° 3.223/2004, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Paranasa Engenharia e
Comércio, pelas comemorações dos seus 30 anos de funcionamento
no Estado. (- À Comissão de Turismo.)

N° 3.224/2004, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso aos
profissionais de educação física, pela comemoração, em 1 ,/9/2004, do
"Dia do Profissional de Educação Física". (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Anexe-se ao Requerimento n° 3.215/2004 nos termos do § 2 0 do art.
173 do Regimento Interno)

N° 3.225/2004, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à Corregedoria da Polícia Militar com vistas a que se
tornem providências quanto à denúncia do abuso de autoridade
apresentada por membros do Candomblé do Município de Ouro Preto.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva e outros, Biel Rocha e Carlos Pimenta.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Turismo e dos Deputados Mauri Torres e Wanderley Ávila (2).
r Parte (Ordem do Dia)

i a Fase
Abertura de Inscrições

0 Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência
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passa à 2a Parte da reunião, com a V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissão
- A seguir, o Sr. Presidente designa os membros da Comissão

Especial para Emitir Parecer sobre a Escolha de Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, cujos nomes foram
publicados na edição anterior.

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°
3.225/2004, 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 da comunicação

apresentada nesta reunião pela Comissão de Turismo - aprovação, na
160 Reunião Ordinária da 2 a Sessão Legislativa Ordinária da isa
Legislatura, do Requerimento n° 3.204/2004, do Deputado Doutor
Viana (Ciente. Publique-se.).

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

do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, solicitando a convocação de
reunião especial para homenagear a Associação Mineira do Ministério
Público pelo transcurso dos seus 50 anos de fundação; nos termos do
inciso VII do art. 232, c/c O art. 140, do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Biel Rocha, solicitando que o Projeto de
Lei n° 1.661/2004 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para
emitir seu parecer; e, nos termos do inciso VIl do art. 232, c/c o art.
141, do Regimento Interno, requerimento do Deputado Carlos
Pimenta, solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n°
144/2003.

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
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s 766/2003, do Deputado Alberto Pinto Coelho, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Arcos o imóvel que
especifica; 997/2003, do Deputado Mauri Torres, que dá nova redação
ao parágrafo único do art. 10 da Lei n° 14.608, de 23/1/2003;
1.149/2003, do Deputado Laudelino Augusto, que dispõe sobre
apresentação de relatório de avaliação de risco ambiental, na forma
que especifica; 1.351/2004, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Pouso Alegre o imóvel que
especifica; 1.398/2004, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Taiobeiras o imóvel que
especifica; e 1.399/2004, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Doresópolis o imóvel
que especifica (A sanção.).

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

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

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

reunião os Projetos de Lei n
o
s 360, 438, 621, 743 e 985/2003,

apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.
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 especiais
de logo mais, às 20 horas, e de segunda-feira, dia 30, às 8h30min e
às 14 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 29a REUNIÃO ESPECIAL DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15 LEGISLATURA, EM 13/8/2004

Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimentó - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Sr. Ofir Viana Filho - Palavras do Sr. Carlos
Alberto Teixeira de Oliveira - Palavras da Sra. Maria Dirlene Trindade
Marques - Palavras do Sr. Luís Paulo Rosenberg - Palavras do Sr.
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Francisco de Oliveira - Esclarecimentos sobre os debates -
Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Adaiclever Lopes - Miguel Martini -

Wanderley Ávila.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - As 8h45min,
declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 20-Secretário "ad hoc", procede à

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa
os Exmos. Srs. Ofir Viana Filho, Presidente do Conselho Regional de
Economia de Minas Gerais; e Carlos Alberto Teixeira de Oliveira,
Presidente da Sociedade de Economistas de Minas Gerais; a Sra.
Maria Dirlene Trindade Marques, Presidente do Sindicato dos
Economistas de Minas Gerais; e os Srs. Luís Paulo Rosenberg,
Presidente da Rosenberg & Associados e Assessor Econômico da
Presidência da República no Governo José Sarney; e Francisco de
Oliveira, Professor Emérito da USP.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário do

amigo Mauro Santos Ferreira, Diretor-Presidente da PRODABEL.
Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Ciclo de
Debates Dez Anos do Plano Real.

Palavras do Sr. Presidente
A década de 80 e o início da década de 90 constituíram um período

em que a população brasileira vivia atormentada pelo problema da
inflação. Nos anos mais críticos dessa fase, era penoso e inglório o
exercício da economia doméstica: a cada vez que o consumidor
entrava em um supermercado, deparava-se com preços remarcados.
Era quase impossível acompanhar o valor dos produtos.
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Os reajustes salariais não tinham o mesmo ritmo da carestia, o

que acarretava seguidas perdas do poder aquisitivo dos
trabalhadores. Os segmentos empresariais não se entendiam sobre
custos e margem de lucro, nas diversas etapas da cadeia produtiva. A
solução prática e rotineira, para ninguém se sentir prejudicado, era o
repasse automático de preços, que o Governo não conseguia evitar. A
desvalorização rápida do dinheiro tornava quase obrigatórias as
aplicações de curto prazo em cadernetas de poupança, na Bolsa de
Valores, em fundos de investimentos e outras modalidades de
rendimento bancário, como alternativa para minimizar os prejuízos. A
especulação e as espertezas tomaram conta do mercado financeiro,
que enriquecia um pequeno grupo de privilegiados e especialistas,
alimentava a ilusão do lucro fácil e desestimulava as atividades
produtivas.

Nesse contexto, em que poucos ganhavam e quase todos perdiam,
a inflação tornou-se o inimigo público número um. Governo após
Governo, a meta principal era a estabilidade da moeda. Vieram com
esse propósito vários planos econômicos, experimentando um amplo
leque de medidas anti inflacionárias, como congelamento de preços e
de salários, variações cambiais, corte de gastos públicos, aumento de
impostos e de juros, confisco de ativos financeiros, entre tantas
outras.

Todos esses planos fracassaram. Após um período curto sob
controle, a inflação sempre retornava. Até que veio o Plano Real, em
1994, com estratégias inovadoras. E, no objetivo central estabelecido,
deu certo. Os índices inflacionários, que atingiam 40% ao mês, caíram
rapidamente, estabilizando-se depois em patamares abaixo de 1%. E
até hoje, entre oscilações e sobressaltos, a estabilidade da moeda é
um trunfo inegável da economia brasileira.

Passados dez anos de sua implantação, o Plano Real suscita
indagações. Se, no combate ao descontrole inflacionário, ele foi
considerado um sucesso, em outros aspectos, pode - e deve - ser
questionado. Como instrumento de política econômica criado para
promover o desenvolvimento, em seu sentido amplo, certamente
deixou lacunas.

A estabilidade econômica pode ser vista apenas como uma
condição, um pré-requisito para se alcançarem objetivos que
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signifiquem melhor qualidade de vida para a população, como o
crescimento produtivo, o aumento do número de empregos, a
melhoria da distribuição de renda, dos serviços públicos essenciais,
do bem-estar social.

Esse conjunto de benefícios - todos sabem - não foi alcançado. Ao
tímido desempenho da economia, ao desemprego e às disparidades
sociais, somam-se outros problemas, como a elevação excessiva da
carga tributária e o crescimento das dívidas interna e externa, fonte de
incontrolável sangria dos recursos públicos.

O objetivo deste ciclo de debates é fazer um balanço dos aspectos
positivos e negativos do Plano Real, assim como - se os participantes
o desejarem - apontar possíveis correções de rumo para que a
economia brasileira caminhe, de forma segura, para gerar melhores
condições de vida para a população.

Gostaríamos de lembrar que a realização deste evento no dia de
hoje se deve não apenas ao fato de o Plano Real ter completado dez
anos no mês de julho. Deve-se também à comemoração de uma data
muito especial: 13 de agosto, Dia do Economista. Aproveitamos a
oportunidade para parabenizar todos os profissionais dessa área e,
especialmente, as entidades que os representam em nosso Estado: o
Conselho Regional de Economia, o Sindicato dos Economistas e a
Sociedade de Economistas de Minas Gerais, idealizadores,
organizadores e parceiros da Assembléia Legislativa neste ciclo de
debates.

Agradecemos a essas entidades, representadas na Mesa por seus
Presidentes, às demais autoridades, aos ilustres expositores e a todas
as pessoas que nos honram com sua presença, com a certeza de que
sairemos deste encontro com informações e análises que nos farão
compreender melhor a economia brasileira e, dentro do campo de
atuação de cada um, contribuir para a construção de um Brasil mais
próspero. e mais justo. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Ofir Viana Filho
Exmo. Sr. 2°-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa de Minas

Gerais, Deputado Adelmo Carneiro Leão, aqui representando o Exmo.
Sr. Presidente desta Casa, Deputado Mauri Torres; Sra. Presidente do
Sindicato dos Economistas de Minas Gerais, Maria Dirlene Trindade
Marques; Sr. Presidente da Sociedade de Economistas de Minas



695
Gerais, Carlos Alberto Teixeira de Oliveira; Sr. Presidente da
Rosenberg & Associados e Assessor Econômico da Presidência da
República no Governo José Sarney, Luís Paulo Rosenberg; Sr.
Professor Emérito da USP, Francisco de Oliveira; Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, prezados colegas professores, queridos alunos,
colegas e companheiros nesta nobre carreira, que hoje comemoram
mais um aniversário de profissão e aos quais cumprimento na pessoa
do colega Mauro Santos Ferreira; caríssimos expositores e
debatedores, que nos honram com sua erudição, meus senhores e
minhas senhoras, quantas vezes choramos as decisões tomadas e
quantas vezes nos esquecemos de chorar aquelas que não tomamos!
Neste 13/8/2004, data comemorativa de 53 anos da profissão de
economista, a Casa do Economista, em promoção conjunta com a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais; apresenta à sociedade
mineira este seminário sobre os dez anos do Plano Real.

Por meio dos notáveis expositores, que aquiesceram ao nosso
convite e aos quais agradecemos a honrosa presença, estaremos
levando a sociedade mineira ao debate e à reflexão sobre um assunto
de significativo interesse. Os nossos agradecimentos a esta Casa
Legislativa, cuja vivência democrática é materializada, entre outras
atividades, nas discussões competentes dos problemas que o Estado
e o País enfrentam.

A Casa do Economista espera quebrar, com este debate, a postura
leniente de quantos se acanham perante os acontecimentos sociais,
políticos e econômicos de nosso País, desnudando, por meio de
idéias e palavras, as repercussões do Plano Real, que, conforme um
de seus formuladores, , como plano de estabilização, terminou após
seu terceiro ano.

No entanto, o que se observa é que o que deveria expandir-se -
desenvolvimento e renda do trabalhador - contraiu-se. E o que deveria
contrair-se - desemprego, dívida e carga tributária - expandiu-se.
Nesta semana, revista de circulação nacional expressa que o real
perdeu 63% de seu poder de compra desde que foi lançado, em julho
de 1994.

Várias questões surgem nos arrabaldes do Plano Real. A política
fiscal é compatível com a estabilidade? Quanto o País necessitaria
crescer para absorver os desempregados e a mão-de-obra que está
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chegando ao mercado formal? Quais as alternativas de política
econômica para o Brasil crescer?

São algumas das questões que por certo ouviremos e refletiremos.
Na verdade, livre-nos Deus dos demiurgos, das retóricas sedutoras
tantas vezes em contradição entre si, da predisposição expedita para
perder de vista a fronteira entre o certo e o errado, entre o lícito e o
ilícito e da desprezível negligência na hora de levantar-nos e
dizermos: basta. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Carlos Alberto Teixeira de Oliveira
Sr. Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, na pessoa de

quem saúdo os demais Deputados presentes; prezado Prof. Of ir
Viana, prezada Maria Dirlene Trindade Marques, prezados expositores
Francisco de Oliveira e Luís Paulo Rosenberg, economistas, alunos,
senhoras e senhores, cumprimento e parabenizo todos os
economistas pelo seu dia, que ora aqui se comemora.

Em primeiro lugar, quero dizer da minha honra em estar presente
nesta Casa da democracia e da liberdade de Minas Gerais para, junto
dos meus colegas, realizar este importante seminário sobre os dez
anos do Plano Real.

Por meio de inúmeros artigos e entrevistas, há muito venho
alertando para o enorme custo imposto à sociedade brasileira pelos
desvios de rota do Plano Real com pouco mais de dois anos de seu
estabelecimento. Em artigo publicado na revista "Mercado Comum",
contendo mais de 20 páginas, sob o título "O Real Furado", fiz severas
críticas aos gestores públicos de então, afirmando sobretudo a
importância do Plano Real e da estabilidade monetária, mas também
que eles não se constituíam o suficiente ou o' bastante para, que o
País alcançasse o vigoroso crescimento econômico sustentado e o
desenvolvimento social almejados pela população.

Hoje, decorridos dez anos de sua implantação, entendo que o
modelo econômico adotado desde então encontra-se esgotado e
superado e que o Brasil está perdendo o foguete do futuro em direção
ao desenvolvimento. Atualmente, não somos mais um país emergente
ou em desenvolvimento, e, sim, uma nação atrasada que não
consegue se reconciliar com o crescimento. As taxas de crescimento,
principalmente quando analisadas sob o aspecto da renda "per
capita", têm sido medíocres, inferiores à média dos países em
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desenvolvimento e, até mesmo, inferiores à dos desenvolvidos. Na
verdade, a economia brasileira tem parecido muito mais com um rabo
de cavalo, que só cresce para trás e para baixo. Neste momento, é
verdade que estamos assistindo a um espasmo de crescimento
econômico que parece muito mais um vôo de galinha, de atuação
rasante e de curta duração.

Não seria oportuno expandir os comentários, neste curto espaço de
tempo, sobre a onerosa herança que atualmente nos resta a pagar
pela imprudência cometida por nossos governantes. Merece
destaque, em primeiro lugar, o declínio da nossa atividade econômica,
quando ora se constata que o PIB brasileiro se deslocou da posição
de & maior economia mundial para o 14° lugar. A síntese dessa
herança, entre inúmeros outros aspectos, pode ser assim resumida e
listada:

- por dez anos seguidos temos praticado a mais elevada taxa de
juros real da história da humanidade;

- aumentou-se em 25% a "des-carga" tributária, que alcança
atualmente 38% do PIB (sem considerar o resultado do déficit
nominal). Ela já é considerada uma das mais elevadas de todo o
mundo e causa inveja à da Coroa portuguesa, cobrada no Brasil ao
final do séc. XVII. Naquela época se cunhou a expressão "vá para o
quinto dos internos", porque o quinto representava os 20% exigidos
dos produtos nacionais. Para modernizar a expressão, ela hoje teria
que ser usada como "vá para o terço dos infernos". Há ainda que
mencionar que as contribuições já atingem mais de 40% da
arrecadação federal e nunca se redistribuiu tão pouco do bolo
tributário a Estados e municípios como agora;

- obtiveram-se déticits acumulados no balanço de transações
correntes superiores a US$1 63.000.000.000,00 no período, dos quais
US$115.000.000.000,00 somente a título de pagamento de juros e
US$43.000.000.000,00, de remessa de lucros e dividendos ao
exterior;

- apurou-se a maior divida externa registrada do planeta, hoje
superior a US$215.000.000.000,00 (em 1994, era de
US$148.000.000.000,00). A dívida externa brasileira atual equivale a
2,8 vezes o total anual de nossas exportações. De outro lado,
verificou-se a quase duplicação da dívida pública líquida, que hoje
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alcança cerca de 59% do PIB;
- atingiu-se taxa recorde de desemprego (de 19,6% em maio último,

medida pelo DIEESE) e, também, taxa recorde do emprego informal
(de 56%);

- a renda "per capita" atual, de US$2.790,00, é inferior à de
US$3.464,00 em 1994, ano da implantação do Plano, não se
constatando no período melhorias no processo redistributivo,
mantendo-se os mesmos níveis de concentração verificados antes.
Em reais e no acumulado de dez anos, a renda 'per capita" brasileira
registra um crescimento medíocre da ordem de 11%, considerado um
dos menores de todo o mundo. Em 2002, de acordo com o Banco
Mundial, a renda "per capita" brasileira ocupava o vergonhoso 91°
lugar entre todos os países. A nossa posição era o 36 0 lugar em 1996;

- houve sucateamento do patrimônio público por meio de um
processo de privatização sem precedentes, em que se apuraram
quase US$80.000.000.000,00 com a venda de ativos e de empresas
públicas nacionais, principalmente a grupos internacionais. A remessa
de dividendos ao exterior passou a trazer uma nova vulnerabilidade ao
equilíbrio das nossas contas externas;

- ocorreu uma brutal exponenciação do déficit público potencial, ao
mesmo tempo em que se praticou uma das menores taxas de
investimento público já verificadas e se promoveu, de forma
irresponsável, uma deterioração da infra-estrutura existente,
comprometendo as chances de uma retomada mais imediata do
crescimento econômico.

Senhoras e senhores, a inspiração e a aspiração do Brasil devem
voltara ser de desenvolvimento maior, amplo .e qualitativo. Ademais,
antes de todas as outras, requer-se relançar as premissas do
crescimento econômico vigoroso e sustentado. Esses temas precisam
voltar a invadir os palcos das discussões, com paixão e exigência
firme, para se estabelecerem novos padrões da Nação em relação a
sua inserção no resto do mundo.

Antes, já crescemos vigorosamente por longos períodos, a taxas
similares às que hoje se verificam em inúmeros países, a exemplo da
China. Se esse foi o caminho que nos possibilitou viver no passado a
esperança de país do futuro, há que firmar agora, com fé e convicção,
a possibilidade de reencontrá-lo.

rs
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O nosso maior desafio continua sendo o de nos reconciliarmos o

quanto antes com o crescimento econômico vigoroso e sustentado,
em sintonia com a equalização social e o desenvolvimento para todos.
Essa tem de ser a grande meta nacional a preceder todas as demais.
Sem crescimento econômico, não atingiremos o futuro que queremos,
o que pode também colocar seriamente em risco todos os esforços já
despendidos para o alcance da maturidade democrática. Muito
obrigado.

Palavras da Sra. Maria Dirlene Trindade Marques
Bom dia. Queria cumprimentar a todos os componentes da Mesa,

em especial os palestrantes, agradecendo a disposição de estarem
conosco nesta sexta-feira, 13 de agosto, data que a tradição popular
considera de muito azar. Mas temos hoje muito a comemorar com os
78 anos de nascimento do líder da revolução socialista cubana.
Portanto, este não é um dia de tanto azar assim. Esperamos que as
palestras a que assistiremos nos ajudem a superar os problemas
enfrentados atualmente.

Acreditamos que falar sobre os dez anos do Plano Real é buscar
entender a sociedade brasileira atual e todo o processo de
globalização e neoliberalismo. O Plano Real faz parte de um conjunto
de planos implantados nos países subdesenvolvidos nos anos 80 e
90, tais como o Plano Austral, da Argentina, e o plano mexicano.
Esses planos vieram como resposta à crise do capitalismo dos anos
70. Apesar de todo o seu discurso modemizador, na realidade ele
retomava uma visão do séc. XVIII sobre a teoria econômica liberal de
que o mercado é mais eficiente para resolver os problemas da
sociedade. A intervenção do Estado deve, assim, ser reduzida ao
mínimo. Esse princípio retorna com muita força e se transforma em
uma panacéia. No nosso Pais, será introduzido com tal força, em
especial a partir do Plano Real, que passa a ser visto como o único
pensamento econômico, isto é, não há outro caminho para a
sociedade brasileira.

Este seminário, realizado pelas entidades dos economistas e pela
Assembléia Legislativa, traz palestrantes com linhas de pensamento
econômico diferenciadas. Nós, do Sindicato, temos um norte: a teoria
econômica, como uma teoria social, é fruto das circunstâncias sociais
em que é concebida. Isso não é estático. As pessoas agem, criam,
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formam e mudam essas circunstâncias econômicas e sociais com
base em idéias que têm sobre essas circunstâncias. Esta é outra
discussão relevante, distante hoje de nossas escolas de economia, e
muitos alunos dó curso de Economia estão presentes. A ciência
econômica não é uma ciência exata, é uma ciência social. Portanto,
não existe teoria econômica que não esteja pautada por um juízo de
valor, e nenhuma delas, ao se dizer neutra, assume os valores do
capital hegemônico na sociedade. Hoje, quando alguém diz que não
há outro caminho para a economia brasileira, está assumindo o lado
do capital financeiro especulativo.

O Sindicato dos Economistas tem o seu lado: o lado dos
trabalhadores, do povo excluído de nossa sociedade; portanto, o lado
da maioria do povo brasileiro, pois entendemos que existem
alternativas econômicas que podem atender a essa maioria. Depende
de vontade política. A vontade política pode ser impulsionada pela
força dos movimentos sociais organizados. Por isso, participamos do
Comitê Mineiro do Fórum Social Mundial, que está organizando o III
Fórum Social Mineiro, a ser realizado de 3 a 7 de setembro, em Belo
Horizonte. A bandeira do Fórum Social Mundial dá conta deste nosso
projeto: um outro mundo é possível. Essa bandeira resgata a utopia
de um mundo pautado pela igualdade e pela solidariedade, e não pelo
individualismo e pela competitividade, próprios da hegemonia do
mercado, a marca do Plano Real. Contamos com todos vocês para
participarem da construção desse outro mundo. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Luís Paulo Rosenberg
Agradeço o privilégio de ser um dos dois paulistas a falar em Minas

Gerais. Há mais de 20 anos fazemos eventos de discussão sobre
economia em Belo Horizonte, trazidos pelo amigo Carlos Alberto, e é
sempre um privilégio participar dessa comunidade.

O tema é extremamente auspicioso. Ganho a vida analisando
conjuntura econômica para grupos econômicos nacionais e
internacionais. O meu dia-a-dia é discutir sobre a estupidez da política
econômica atual, o esbulho da política de juros, a condução do País à
proximidade da insolvência.

Adoraria que houvesse uma nova oportunidade promovida pela
Assembléia para discutirmos sobre a conjuntura. Entretanto, o tópico
de hoje são os dez anos do Plano Real. Acho importante irmos lá para
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trás e analisarmos esse evento. Primeiro, gostaria de separar
claramente o Plano Real da condução da política econômica nesses
dez anos. O Plano Real é um evento cirúrgico, um evento que, num
dado momento, tem uma pequena continuidade para sua
implementação e, depois, é como um rio entrando no mar: você já não
sabe mais o que é o plano e o que é a condução natural da política
econômica. Associar as mazelas do Dr. Henrique Meirelles ao Plano
Real, de dez anos atrás, ou atribuir muita importância ao Plano Real é
atribuir muita importância ao Dr. Meirelles. E um evento cirúrgico, e
assim tem de ser analisado.

Para entender realmente o mérito do Plano Real, temos de voltar -
principalmente diante de tantos jovens que não conviveram com a
inflação - a entender o processo. A inflação é a doença mais
devastadora que existe na economia. E um câncer que entra,
apropria-se das forças produtivas e destrói a economia. No mundo
inteiro foi assim. O peculiar da inflação é que ela atua tanto sobre
distribuição de renda quanto sobre capacidade de produção, sobre a
eficiência da economia. Ela vem e destrói o referencial mais
importante para o funcionamento dos agentes econômicos, famílias e
empresas, que é o sistema de preço. Ninguém mais sabe o que custa,
o que rende, o que ganha, o que perde. Portanto, são surtos os
processos inflacionários. Uma inflação começa com 0,5%, pula para
3% ao mês, 5%, 50%, 500%, 8.000%, e acabou. A economia entra em
colapso. Nunca um processo inflacionário deixou de desaguar numa
hiperinflação, e esta nunca deixou de destruir o Governo que presidiu
esse processo.

Qual . é. a peculiaridade brasileira? O jeitinho. A inflação brasileira não
tem similar no resto do mundo. Um pouco Israel tentou copiar, mas
sem o nosso gingado. Qual é essa peculiaridade? Conseguimos
imunizar a inflação em relação aos efeitos sobre a eficiência da
economia. O que estou querendo dizer? A economia brasileira
conseguia funcionar, aumentar ou diminuir saldo comercial, gerar
emprego, crescer, etc, com inflação. Por quê? Pelo maldito
mecanismo da indexação. A indexação permite à economia funcionar
independentemente da inflação. De que maneira? Para se entender
indexação, tem-se de imaginar o seguinte: se você convocasse Jesus
Cristo para resolver o problema de inflação através de indexação e lhe
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explicasse que os preços sobem de uma forma imprevisível e os
agentes econômicos não sabem mais como se comportam, o que diria
Jesus? Simples: Todo dia, calcule o que foi a inflação e distribua
igualmente, com justiça, a todos os preços, montante igual à inflação
de ontem. E acabou seu problema de inflação. Coitado... Não tem
vocação para economia. Se entrássemos num mecanismo desses, a
hiperinflação ocorreria em questão de horas, porque um pequeno
choque inflacionário seria alavancado, exponencializado, e a
economia escaparia de controle. Então, se alguém imaginou chamar
Jesus, imediatamente o demitiu e chamou a pessoa certa, o demônio.
Ele, sim, entende. E pergunta ao demônio: quem é o grande herói da
economia, quem é seu cidadão benemérito? E obterá a resposta:
certamente o exportador, pois é o que gera dólares, que nos permitem
comprar os bens essenciais; é o que paga a dívida. Então faremos o
seguinte: toda noite, calcula-se o que foi a inflação, revertendo esse
valor integralmente para esse herói exportador. Perguntamos ainda:
Quem mais é importante? Ele diz: Quem carrega a dívida pública,
quem poupa e coloca sua poupança na mão de um Governo leviano é
um herói. Então, faremos o seguinte: todo mês, você calcula a inflação
desses 30 dias e corrige os juros recebidos pelo carregador da dívida
pública. Excelente. Quem mais? E, ao final, você pergunta: não
sobrou ninguém? Sobrou: o trabalhador. Você faz o seguinte: a cada
seis meses, você verifica quanto ele perdeu, quanto foi a inflação, e
dá para o cidadão.

Agora, por exemplo, para uma viúva que recebe um aluguel,
reajustamos a cada 12 meses. Essa é a mágica. O mecanismo da
indexação trata diferentemente os agentes. E é claro que os mais
fortes ficam muito mais protegidos do que os mais fracos. Quando
fazemos isso, a economia funciona. Por isso, conseguimos exportar,
investir, produzir, crescer. Só que o aspecto de eqüidade, o aspecto
perverso de concentração de renda fica potencializado como nunca se
conseguiu imaginar um mecanismo igual.

Durante 40 anos trabalhamos com essa loucura. A economia
conseguiu crescer até quando essa inflação chegou a 90%, mas com
um processo de concentração de renda hediondo. Como podemos
explicar que um país com esse grau de desenvolvimento apresente
uma das quatro, cinco distribuições de renda de toda a ONU? E óbvio
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que não podemos explicar isso só com a ditadura nem com a
peculiaridade do modelo. Só a inflação consegue, com tanta rapidez,
com tanta competência, colocar uma pipeta na jugular do trabalhador
e jogar lá para cima. Resultado: eliminar a inflação brasileira era a
coisa mais nobre que tínhamos a fazer em favor da classe
trabalhadora, da classe desprivilegiada. Esse foi o maior pecado da
elite brasileira entre os inúmeros que cometeu. Ela foi a grande
responsável pelo processo de marginalização e favelização, pois
jamais deu a prioridade devida ao combate à inflação. Esse processo
se prolongou e gerou essa estrutura. Não se pode criar justiça social,
funcionamento eficiente de uma economia com aquele processo
inflacionário.

A ansiedade por estabilidade foi percebida pela primeira vez no
malfadado Plano Cruzado, talvez a coisa mais grotesca que se tentou
no mundo em matéria de estabilidade de preço. Na eleição seguinte o
povo deu uma vitória esmagadora para o demagogo que concebeu
esse plano, mostrando para os políticos, pela primeira vez, que tinha
votos na estabilidade. Esse é um dos mais graves problemas da
economia. No caso do Brasil, essa gravidade foi aliviada, pois tomou-
se simplesmente um problema de concentração de renda, já que
fazíamos a economia funcionar. Com toda a força de mercado e do
nosso instrumental, não temos receita para fazer o Japão crescer, não
temos competência para garantir que os Estados Unidos não entrem
em crise no ano que vem. E trivial acabar com a inflação. Inflação é a
vã tentativa de se consumir e investir mais do que se produz. Então,
precisamos de um mínimo de seriedade, de vontade política de
equalizar esses dois agregados. A partir daí, sim, você vai construir
uma política econômica. Mas, se no momento inicial oferta e procura
estiverem razoavelmente balanceadas, elimino a crise inflacionária.
Tenho de saber quais são os fatores de pressão sobre a produção. Há
o consumo, o investimento, o gasto público e a exportação. Então,
montamos a equação que queremos de maneira que esses agregados
tenham, entre si, equilíbrio com a oferta de bens existentes com a
produção e com a exportação. E uma mescla de controle de gasto
público, controle de consumo, limitação temporária de investimento e
administração da exportação. Em todo o mundo, sempre que se
tentou combater a inflação com seriedade, obteve-se êxito. Então, por
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que oito planos mal-sucedidos no Brasil? Porque o que tentávamos
era substituir um bom programa de combate à inflação com mágica,
com química, com a gracinha de um PhD de plantão.

O Plano Real teve precondições necessárias ao sucesso de um
programa de estabilização. Dos oito, foi o único implementado com a
dívida externa renegociada. Todos os outros eram implementados em
cenário de moratória. Como se pode ter credibilidade sem haver
perspectiva para a divida externa?

Em segundo lugar, se vocês se lembram, ele veio logo depois do
ColIor, que, por meio do mecanismo impiedoso do confisco, do
congelamento, entre tomar o dinheiro e devolvê-lo defasado na
indexação, fez um corte de dívida pública, deu um calote na dívida
pública de quase 60%. Foi o primeiro plano em que o estoque de
dívida pública era o mais baixo de décadas.

Em terceiro lugar, ele conseguiu um razoável equilíbrio fiscal que foi
preservado pelo Itamar.

Em quarto lugar, a economia brasileira não estava mais à mercê da
FIESP. Vocês não viveram esse fenômeno; vai parecer mentira, mas,
até 1990, existia uma lista de 115 produtos cuja importação era
totalmente proibida. Vocês devem imaginar que era cocaína, haxixe,
"crack". Não: carro, geladeira, liquidificador, automóvel, computador...
Já imaginou que delícia ser produtor de um desses bens e saber que
a importação é proibida? Quem segura o preço? Essa era a realidade
até 1990. Quebrar isso é precondição para combater a inflação. Quem
pode segurar margem de lucro em um País em que basta ter carteira
verde e amarela para abrir uma empresa e fazer do consumidor seu
retém? Isso tinha sido quebrado. Havia-se iniciado um processo de
concorrência.

O Brasil presidido por Itamar tinha condições favoráveis a um
programa de estabilização como nunca havia existido. O que faltava?
Faltava livrar-se da cocaína, esse maldito mecanismo de indexação
que a elite criou. E complicado libertar-se disso. E como o drogado em
alto grau, que morre se sua droga for cortada. Precisava ser feito um
processo de administração controlada, regrada, dessa droga. Cria-se
uma moeda que está-se lixando para o nível de inflação, porque ela é
a inflação, ela incorpora a inflação. Você dá à sociedade o placebo de
cocaína. Isso foi feito por um período; equilíbrio fiscal, abertura da
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economia, gastos sob controle, contas externas arrumadas. Entra-
se com o plano, e ele vai funcionar. Para mim, esse é o Plano Real;
esse é o plano que aplaudimos: o "timing", a relevância e o sucesso
eleitoral.

O Plano Real foi feito com o Lula tendo 40% de apoio popular. Uma
figura com o carisma de Fernando Henrique, com sua
comunicabilidade... O plano, sozinho, elegeu-o. Para mim, essa é a
história do processo inflacionário e de seu aborto no Brasil.

Vamos analisar o que foi não o "day after", mas o que foram os anos
"after" do Plano Real. Alguma coisa em sua concepção falava em
manter taxa de câmbio constante, em praticar juros reais
estratosféricos? Nada. Isso não é da essência do plano. O que
aconteceu depois do Plano Real? Se fizermos uma análise cuidadosa
da política e da economia da época, perceberemos que, no primeiro
mês de sua posse, o príncipe dos sociólogos resolveu que o povo
brasileiro merecia ter mais quatro anos do Presidente notável que
havia eleito. E sai com a bandeira da reeleição no primeiro ano de
mandato. Aprovar emenda à Constituição neste País é uma pedreira.

Aprovar emenda à constituição de reeleição de Presidente é
complicado, porque cada um dos 545 eleitores dessa medida são
potenciais candidatos a Presidente. No entanto, aprovar para valer
para o Presidente que está no poder tem um custo fantástico. E esse
custo expressou-se em quê? Na geração de déficit fiscal colossal.

Dos Ministros do Planejamento e da Fazenda espera-se que digam
"não" - para isso são pagos; do Presidente, espera-se competência
para arbitrar o "sim" e o "não". Sob o comando do Ministro do
Planejamento, José Serra - aliás, foi a primeira vez que vimos um
vampiro tomando conta de banco de sangue -, aconteceu o maior
crescimento de déficit público em um ano, em toda a história do Brasil.

No primeiro ano do mandato de Fernando Henrique, o déficit público
disparou. Muito bem. Vejam o dilema: imagine-se sendo a figura
demoníaca do Gustavo Franco, Presidente do Banco Central, que vê
seu Presidente detonando o gasto como nunca se fez, e dando-lhe,
como missão, segurar a inflação. O que você faz? Logicamente, pede
demissão, não é mesmo? Qualquer um de nós faria isso, menos o
Gustavo. Ele se pergunta: "Tem jeito de manter preços estáveis com
déficit público em explosão?". Claro, claro que tem.
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Como eu disse, combater a inflação é equilibrar dispêndio e

produção. Dispêndio é consumo, investimento, exportação. Qual foi a
receita do Gustavinho? Pensou: 'Esse doido está com o gasto público
disparando. Se eu pegar o câmbio e sobrevalorizar, a exportação
despenca - ótimo, ajuda a inflação -, mas ponho a taxa de juros na
casa do chapéu". E aí, o que acontece com o consumo? Despenca. O
que acontece com o investimento? Despenca. O que acontece com a
inflação? Cai. E perfeitamente possível fazer a estabilidade de preço
com a expansão de déficit público. E ferro no setor privado.
Empresários, consumidores e trabalhadores pagam a conta.

Essa foi a execução da política econômica no primeiro reinado do
Sr. Fernando Henrique, e foi a catástrofe que todos vimos. Quase se
quebrou o País, não fosse, em 1998, o FMI entrar com
US$40.000.000.000,00. E por quê? Porque nossa capacidade de
gerar exportação desapareceu, constatou-se um déficit comercial
brutal e o déficit público estava quase estourando. Foi a primeira vez
que vi um Ministro da Economia comemorar o País ter passado de
superávit para déficit comercial. O Brasil quase foi à bancarrota.

Com seu projeto de reeleição, com seu déficit público, com sua alta
taxa de juros e com a política de sobrevalorização do real, FHC jogou
fora o primeiro momento importante de reativar um projeto nacional.

Fomos inundados por importação. Imaginem o coitado do
empresário nacional... Tinha um câmbio sobrevalorizado de 20%, o
que é a mesma coisa de se promover uma liquidação de todos os
artigos produzidos no mundo 20% mais barato do que o custo. Ao
mesmo tempo, tinha uma carga tributária crescente - essa foi a tônica
do Governo Femando Henrique -, tinha uma conta de juros
estratosférica e, pior, com o concorrente internacional, pagando juros
cinco vezes mais baixo. Com todo o respeito por esta Casa, o
empresário, àquela época, sentia-se um anãozinho em baile de
nudista. Pinto na cara para onde se vira.

Esse Governo só foi salvo pela intervenção do FMI. E aí, o que
houve? Houve a mudança radical. Aí, sim, esse Governo foi trazido
para algo mais ortodoxo: o modelo liberal ortodoxo, que pegou o
câmbio e soltou: "esse câmbio é o que tiver de ser.".

Não sou louco de ficar segurando uma variável dessa, que leva ao
colapso das contas externas. Déficit fiscal, jamais! Vamos passar para
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superávit. E a taxa de juros? Aí é que vem o efeito pendular.
Vamos segurá-la mais alta que o necessário 'ust in case", só para ter
certeza. Essa é a política do segundo mandato. O que uma política
desse tipo faz com a economia? Melhora as contas externas, aumenta
a confiança no País, por ter interrompido a seqüência explosiva do
déficit interno, mas é recessiva até às orelhas.

Tivemos de passar por quatro anos de crescimento medíocre, com a
tônica do Governo Fernando Henrique: o gasto sempre crescendo.
Não houve um ano em que alguma rubrica do orçamento federal
parasse de crescer durante o Governo FHC. Mas não existia déficit,
pois havia um maníaco sexual na Secretaria da Receita Federal
aumentando os impostos todos os anos. Essa foi a gestão da política
econômica no segundo reinado. O que isso tem a ver com o Plano
Real? Absolutamente nada. Por que culpá-lo por isso? Ele poderia ter
feito diferente, havia opções, culpem o Fernando Henrique.

Aí tivemos uma nova eleição, quando, pela primeira vez, houve
alternância de poder neste País. Uma alternância tão assustadora
para a comunidade internacional, que quase quebramos outra vez
durante o período eleitoral. Nem a Vale do Rio Doce conseguia
levantar US$10.000.000,00 no exterior, porque o Lula, que come
criancinha - por via oral -, chegaria ao poder, faria a estatização e
acabaria com a economia brasileira.

Lembrem-se de outubro de 2002 para manter sempre viva a chama
do que é a nossa vulnerabilidade. Passada a eleição, percebemos que
Fernando Henrique conseguiu uma prorrogação de seu mandato. Se
alguém consegue ver alguma diferença entre 2002-2003 e o período
anterior, só se for pelo excesso praticado nessa prorrogação. Não há
nenhuma diferença. Pelo contrário, se o Armínio Fraga estivesse lá, a
taxa de juros jamais estaria onde está. O pessoal é absolutamente
alienado, jejuno em relação à realidade brasileira, trazidos ou da
universidade ou do FMI diretamente para o Banco Central.

Acho importante ser dito o seguinte: pelo amor de Deus, não
pensem que o que está aí é ortodoxia liberal e que temos de procurar
uma alternativa não liberal. Podemos discutir essa questão com o
maior prazer. Isso é lixo, é violência contra à teoria econômica! Em
nenhum país é necessário uma taxa de "overnight" de 9% para
segurar um processo inflacionário. E a manifestação mais esdrúxula
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de corporativismo que já vi. A política relativa à meta inflacionária
coloca a credibilidade da autoridade monetária acima do bem-estar do
País. Entregam a autonomia do Banco Central a um bando de xiitas, e
podem se esquecer do crescimento neste País.

E claro que há espaço para uma reformulação, e temos de fazê-la.
Temos de entender que o Brasil está inserido num "Triângulo das
Bermudas". Falou-se aqui em vôo de galinha, e não tenham dúvida
disso. Eu me vesti de cor-de-rosa para ter alguma coisa rosa para
apresentar. Só um alienado ou analfabeto em economia pode
imaginar que tenhamos começado um processo de crescimento. Por
que? Porque estamos com 40% de carga tributária. Não há como
crescer com 40% de carga tributária! A taxa de juros média, paga pelo
empresário nacional, é de 40% ao ano.

Como ele pode investir ou sequer bancar capital de giro? Taxa
interna de retorno semelhante só com droga. Prostituição, do jeito que
existe oferta concorrente, não tem mais esse nível de retorno.

E falta de infra-estrutura. Vamos parar um pouco de olhar o lado
financeiro. Este País não tem estrada, não tem mais capacidade de
porto; este País depende de chuva para não ter crise de energia. Não
há a menor condição de reativação de investimento público a curto
prazo, mesmo assim cria-se toda essa celeuma sobre o risco Brasil, a
instabilidade Brasil, como se fôssemos piores que a Rússia, que já
tem "investiment grade".

A verdade é que não há investimento algum. Entre falta de infra-
estrutura, juros escorchantes e carga tributária intolerável, os
crescimentos são apenas surtos. O que estamos vendo é a
recuperação salarial por causada incorporação de um reajuste com
inflação alta do passado, da exportação e do ano eleitoral, que tem
uma capilaridade de contratação que passa depois de outubro e
novembro.

Tentei ser compacto e, por isso, talvez até um pouco obscuro. Mas
acho importante colocar o tal Plano Real dentro do seu contexto, falar
da importância de ter sido feito, da qualidade das pré-condições em
que nasceu, da genialidade do lance da URV, para nos livrar daquele
cacoete, e a tragédia da condução da política econômica, daí para a
frente, em razão de ambições pessoais e da própria realidade
internacional. Agradeço muito a atenção de todos.
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Palavras do Sr. Francisco de Oliveira

Agradeço à Assembléia Legislativa de Minas e ao CORECON o
convite para participar deste seminário. Cumprimento todos que fazem
parte da Mesa e o público presente.

Não sou exatamente especialista em Plano Real, de modo que até
me surpreendi por fazer parte desta Mesa. De qualquer maneira,
tentarei discutir algumas das questões mais importantes que o Plano
Real nos legou.

Apesar de ter gostado muito da exposição do Luís Paulo, discordo
dele em que o desenvolvimento da política econômica pós-edição do
Plano Real não tem nada a ver com ele mesmo. Acho que tem tudo a
ver, uma coisa é inseparável da outra, até mesmo pelos dados e
conseqüências que o próprio plano mostrou.

Não haveria dívida pública interna em explosão, porque o FHC não
fez dívida alguma para atender a gastos sociais. A explosão da dívida
pública interna ocorreu exatamente para segurar a inflação que viria
certamente, pela enorme injeção de dólares que o Pais recebeu.
Então, a dívida interna está fundamentalmente ligada ao truque do
Plano Real.

O que é o Plano Real? Qual é o seu truque? E fazer dos preços
externos a polícia dos preços internos. Em outras palavras, é aquilo
que ele falou: o empresário nacional foi destruído para conter os
preços internos, já que a experiência do cruzado demonstrou que não
há fiscalização possível, principalmente em uma economia altamente
oligopolizada, poucos grupos econômicos comandam a estrutura de
preços, mas o pacote, que antes era estatal, agora foi privatizado. E
como usar a Scotland Yard para vigiar a polícia brasileira. Esse é o
primeiro componente dele. A dívida interna está fundamentalmente
ligada a esse truque que foi o Plano Real. Daí todas as
conseqüências, como passar a balança comercial para superávit,
apesar d.o déficit, aumentando a necessidade de financiar novamente
a dívida externa e o crescimento exponencial da taxa de juros.

Como acreditar que o elenco de iluminados que fez o Plano Real,
uma brilhante estratégia, depois entrou em demência precoce,
precisando quase que de hospital psiquiátrico? A equipe que fez o
Plano Real não tinha nada de estúpida. A maior parte deles saiu
depois para grandes empresas, Bancos, e o último, Ministro da
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Fazenda, depois de cumprida a quarentena, terminou na
Presidência do Conselho de Administração do UNIBANCO. Eles eram
dementes quando fizeram o Plano Real e ficaram sãos depois, ou
eram sãos e ficaram dementes? Não dá para seguira linha da política
econômica desenvolvida nos quatro primeiros anos do FHC e depois
revertida no segundo mandato. Ela é inteiramente conseqüente e está
amarrada à concepção do Plano Real.

Há outros modos de controlar a inflação? A economia, como a
Dirlene falou, é uma ciência social, não existem modelos. Os modelos
se atêm à formalização que a ciência faz para reduzir a complexidade
do mundo, porque, senão, não dá para lidar com os movimentos do
mundo real. Quem tiver consciência disso formaliza sabendo o que
está fazendo, quais são os limites dessa formalização. Não dá para
estender além de um certo ciclo histórico. O que temos é uma
modelação que torna etemos os mecanismos de reprodução do
sistema, como se não mudassem nunca. Essas concepções chocam-
se de frente com a história brasileira. Ouvimos reiteradamente o atual
Ministro dizer que não há como pensar crescimento econômico sem
estabilidade de preços. Desculpem-me, mas esse senhor é um
ignorante de pai e mãe. Não conhece a história do País dele, que se
desenvolveu durante 50 anos com alta inflação, com os efeitos
perniciosos já apontados pela Mesa e que o Luís Paulo reiterou.

Mas, falando para este grupo de economistas e para os alunos de
economia que aqui se encontram, não há, em toda a literatura
econômica, nas toneladas de papel que ela já produziu - às vezes um
gasto de papel inútil -, nenhuma relação inequívoca entre a
estabilidade econômica de preços e o crescimento econômico, ou o
contrário. Não há nada, absolutamente. E louco quem diz que com
inflação há crescimento, mas quem diz que sem inflação há
crescimento econômico é tão louco quanto o primeiro. Essas coisas
são comportamentos e trajetórias históricas, o que não nega o caráter
científico da economia, como muitos defendem, dizendo que a
economia não é uma ciência, mas uma arte - coitada da arte! A
economia é, sim, uma ciência social, que trabalha com a formalização
de relações que se dão em certos tempos, e é possível fazer disso
algo distinto de um exercício de amadores. Do contrário, não haveria
sentido em formarmos economistas. Para quê? Para que gastar
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dinheiro público, ou mesmo privado, se os economistas serão
formados para nada? Para que gastar com isso, se tudo são nuvens,
aproveitando o que dizem os mineiros, com muita graça e ironia, que
a política é como a nuvem, que muda de acordo com o vento? Ora,
não é nada disso! E Minas, que ensina política para o resto do País,
sabe muito bem que a política nada tem de parecido com as nuvens.
A economia também não.

Então, há uma relação inextricável entre os pressupostos, a
concepção e a execução do plano e a política econômica
conseqüente. A literatura econômica, repito, é incapaz de estabelecer
qualquer relação inequívoca entre esses fenômenos. Ou seja, em
certos ciclos históricos, isso leva ao crescimento; em outros, não.
Essa é uma lição fundamental, e é preciso ver o que o Plano Real
abandonou na experiência brasileira: exatamente o conhecimento da
especificidade desta sociedade e desta economia, em favor de
modelos abstratos. Abandonou a história. Se não tivesse feito isso,
teria visto que há outras formas de controlar a inflação. Acontece que
essas outras formas são penosas e demoradas; precisam de um largo
consenso social, transformado em força política. Em outras palavras,
um controle democrático da inflação é infenso a fórmulas; detesta
milagres e fórmulas que resultam no tipo de coisa que resultou do
Plano Real.

Vejamos o que aconteceu. No momento anterior, quando o então
Ministro Maílson da Nóbrega deixou o Ministério da Fazenda, a
inflação andava na casa dos 88% ao mês. Aproveito para avisar aos
navegantes que ainda há empresas que contratam o Sr. Maílson da
Nóbrega como consultor - valha-me Deus! Ora se uma inflação que,
apesar do confisco que o Collor produziu, já voltava em curva
exponencial, foi reduzida, de um dia para o outro, a 1%, isso é
milagre! E por que se opta por esse método? Porque o outro método
de controle da inflação é penoso.

Exige "concertação" social e política, exige distribuição de custos
entre os vários setores da sociedade e da economia. Quem está
apressado, até mesmo para reeleger-se, como disse o Luís Paulo,
não pode esperar pelos efeitos de uma política socialmente
concertada e politicamente elaborada. Por isso, todos os Governos
recorrem aos milagres, 0 Collor deu uma paulada, reduzindo a
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inflação e a dívida pública. Logo depois começaram a crescer. Com
o Plano Real aconteceu a mesma coisa.

Hoje Me Tyson é um pobre derrotado. Se fosse colocado, no auge
de seus punhos, em cima de um ringue, tendo um cearense como
adversário, quem apostaria no cearense? Estou dizendo cearense
porque pertenço à mesma região. Portanto, não se trata de uma
expressão pejorativa. Para evitar críticas, podemos fazer a pergunta
de outra forma: se o Me Tyson fosse enfrentar o Chico de Oliveira,
quem, na Bolsa de Londres, apostaria em Chico de Oliveira? Todos os
setores possuem parâmetros estabelecidos de acordo com sua força
na sociedade, mas os trabalhadores não têm qualquer tipo de
parâmetro. Não precisamos ser mágicos ou adivinhos para saber
quem serão os ganhadores e quem serão os perdedores. Esse ponto
é importante para discussão, e não para o estabelecimento de
qualquer afirmação definitiva.

A origem teórica, a concepção teórica e a perda de conhecimentos,
de incorporação à teoria da história brasileira, pesam gravemente e
cobram caro. Isso é importante. As escolas de economia não ensinam
mais a história econômica brasileira. Ensinam modelitos, como se
todas as formas de reprodução social atuassem igualmente com a
mesma força, velocidade e temporalidade em qualquer sociedade e
em qualquer economia. Não é assim. Se fosse assim seria bem mais
fácil. O pecado dos agentes mais importantes da regulação da
economia mundial - FMI - é pensar que se pode atuar da mesma
forma na economia brasileira e na economia boliviana.

Existem dois fatos importantes: a concepção teórica e a perda de
conhecimento da nossa especificidade. A teoria econômica
originalmente latino-americana havia logrado façanha téorica
formidável, ou seja, o pensamento econômico conhecido como
cepalino é uma original construção teórica, uma novidade teórica
mundial. Isso tudo foi perdido. Agora adotamos formulitas.

Quais serão os resultados, após todos os reparos e ajustes
necessários? Existe o paradoxo de que quando o País crescia não
havia estabilidade monetária. Ao lograr estabilidade monetária, não
cresce mais. E somente um paradoxo? Não é propriamente um
paradoxo.

Um outro fato importante é que estamos frente a uma concepção de
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teoria da moeda que é completamente anacrônica. Enquanto não
tivemos a obsessão de ter uma moeda forte - é isso que faz o "ai,
Jesus" do ensino da economia hoje e que é repetido "ad nauseam"
pelos meios de comunicação e pela mídia -, a economia crescia;
passou a tê-la, não cresce mais. Basta isso para mostrar que há algo
errado na concepção do próprio Plano Real e na política econômica
que se desdobrou durante os oito anos do Governo FHC e nos dois
anos do Governo Lula. Houve uma inflação quase suíça, com taxas de
crescimento medíocres. Pelo andar da carruagem, se você projetar a
taxa de crescimento do PIB "per capita" brasileiro, podem esperar que
nos próximos 100 anos o PIB per capita vai dobrar. Como dizia Lord
Keynes, a longo prazo estaremos todos mortos. Serão quatro
gerações passando o pior para ter estabilidade monetária, O Prof.
Reinaldo Gonçalves, da UFRJ, tem um trabalho em que ele faz o
"ranking" de todos os Governos da República. Tirando Deodoro e
Floriano, de Prudente de Morais para cá, ele pegou todas as variáveis
fundamentais, listou-as, herarquizou-as e ponderou-as. O seu trabalho
mostra como foi feita a ponderação e como obteve o surpreendente
resultado, devido à louvação do Plano Real e da política econômica,
de que o Governo Fernando Henrique foi o pior Governo da
República. Todas as variáveis foram ponderadas. O Governo de FHC
foi pior do que o de Wenceslau Brás, que era conhecido como o pior
Governo republicano do ponto de vista do crescimento econômico.
FHC conseguiu ganhar de Wenceslau Brás. Não pode ser um acaso.
Não acredito que o sujeito tenha tentado suicidar-se. Quem conhece
um pouco da personalidade da figura sabe que qualquer outra pessoa
no mundo pode tentar o suicídio, menos FHC. Ali p ego é de tal
tamanho que atentar contra a própria vida, para ele, é como se Deus
estivesse fazendo o haraquiri.

Não é um capricho nem foi estupidez. Ele não se entregou
diretamente ao mal. Acredito que ninguém se elege para um mandato
que representa a vontade de seus cidadãos para dar com os burros
n'água. Mesmo o Maluf, em São Paulo, não tenta se eleger para fazer
o mal. Tenta para fazer o contrário, mas seus métodos levam a outros
resultados. Não se tratou de uma política deliberada para estropiar as
contas nacionais, as contas externas. Tratou-se de que a concepção e
a execução do plano, que são muito coerentes, produziriam aquele
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resultado numa economia periférica, atentando para essas
especificidades. Os Estados Unidos podem ter o déficit que quiserem,
apesar de possuírem a maior dívida externa do mundo, pois são os
emissores da moeda mundial. Então, isso é outra coisa. Não se pode
aprender teoria monetária achando que o dólar e o real são moedas
iguais, que desempenham a mesma função no sistema econômico. O
que é isso? Estamos desaprendendo que esse é um fenômeno
social? Exigimos a moeda agora como o nosso deus intocável? É
evidente que não. Um país que, do ponto de vista das finanças
mundiais e do comércio internacional é relevante - e o Brasil é
irrelevante -, foi utilizado em gerações anteriores como uma
vantagem. Quando se considera um país com essa presença externa
e se abre a economia, não se pode esperar outra coisa a não ser a
figura de vendavais financeiros que passam de um lado para o outro
no mundo. Enquanto éramos anacrônicos, passadistas e jurássicos,
não abrindo a economia, pelo fato de que a chave estava na mão da
FIESP, a que o Luís Paulo fez referências, havia outras formas de se
imprimir competitividade. Escolheram a pior para um país que é
irrelevante do ponto de vista internacional. Não poderia haver outro
resultado. Ele é pífio e tem algo a ver com o método pelo qual o Plano
Real foi concebido e pela execução da política econômica, que
também ocasionou muitas outras coisas importantes, como a
extroversão definitiva do processo de acumulação de capital. Em
outras palavras, não existe mais processo de acumulação de capital,
ou, utilizando-se termos mais neoclássicos, de formação de capital,
que não passe pelo circuito internacional.

O que o Plano Real fez foi definitivamente retirar a capacidade de
fazer política econômica dos atores da política nacional. Por um bom
ciclo histórico, sepultou qualquer capacidade interna de gerar
crescimento econômico, que dependerá, daqui por diante, de afagos,
de sufocos e de soluços ou de um incremento exponenciado por
forças externas. Todos sabemos da origem do crescimento de 4% de
hoje: o agronegócio. Comôdisse João Pedro Stédili, exportamos soja
para a China para que ela exporte bagulhos eletrônicos para os
Estados Unidos. O agronegócio tem fôlego curto, não irriga a
economia. O seu lugar na cadeia de relações interindustriais é muito
fraco para irrigar os outros setores da economia.
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Então, acontece uma extroversão definitiva, num ciclo histórico

em que não sabemos qual é o tempo. A capacidade interna nacional
de decidir sobre o crescimento econômico está gravemente anulada.
Isso passa pelo • circuito internacional e, portanto, por todas as
restrições que o sistema financeiro internacional propõe sobre isso.
Não é uma conspiração para não deixar o Brasil crescer, mas,
simplesmente, como disse o Luís Paulo, não é possível fazermos
crescimento baseados em qualquer teoria econômica. De acordo com
a teoria convencional, não há economia que cresça a essas taxas de
juros reais; se seguirmos a crítica da economia política, não há
economia que possa, ao mesmo tempo, pagar juros e lucros nesse
montante. Como o sistema capitalista é forçosamente um sistema de
reprodução ampliada, uma espécie de lei histórica do capitalismo, ele
só se mantém se crescer ampliando-se. Para isso, temos de baixar o
componente de juros, levando o investidor a reinvestir e a usar o
sistema de crédito, que é clássico em economia política, como a
alavanca que projeta o futuro. Caso contrário, taxa de juros e taxa de
lucro entram em choque. Nesse ponto, o Plano Real foi decisivo.
Agora, por um longo tempo, esperamos que as novas gerações sejam
capazes de desfazer esse nó.

A decisão sobre como crescer não está mais inteiramente nas mãos
dos brasileiros. Isso traz um grave comprometimento democrático,
que não está somente no fato de que gastos sociais e de eqüidade
são potencialmente anulados, mas também no fato de que o voto dos
que estão nesta Assembléia vale pouco e pode ser anulado por uma
decisão do Banco Central, O novo trabalho republicano de elaborar
um orçamento, com todos os defeitos que tenha - o Congresso
demora seis meses para votar um orçamento -, com todas as
restrições, com o que houver de malandragem, é, como dizia Inácio
Rangel, o tempero do capitalismo. O Banco Central, pressionado
pelos acordos feitos com o Fundo Monetário, anula o trabalho
republicano e democrático, tornando seu voto inútil, pois não é você
quem decide.

Essas questões estão no fundo dos comprometimentos e dos
constrangimentos que tiraram a decisão de crescimento das nossas
mãos durante um bom tempo. Esse o trunfo. Se você não entende
exatamente qual é a sua inserção no sistema internacional, se não
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elabora nem compreende a sua especificidade, como você entra
nesse sistema e se entrega a modelos formais e abstratos? Danou-se.
Utilizamos com engenho e arte, durante décadas, fizemos de nossa
fraqueza força... Não temos uma moeda forte, usamos política fiscal.
Agora, o que era uma vantagem se transformou em desvantagem.
Você tem uma moeda forte, gaba-se de estabilidade monetária, e a
política fiscal perdeu toda a eficácia porque há um comprometimento
de superávit que anula a capacidade da referida política. E a história
econômica do País mostra que cresceu com o uso de instrumentos
fiscais como substituto de uma moeda, usando-se o poder de coerção
do Estado para indicar os caminhos do crescimento econômico. Não
foi para fazer uma economia socialista; foi para fazer uma economia
capitalista forte, o que também é uma bobagem, porque o tolo que
pensar que se tem, em economia, Estado mínimo precisa voltar aos
bancos escolares. Não existe economia com Estado mínimo, isso é
conversa fiada, é pura ideologia. O Estado está presente através da
moeda porque toda moeda é estatal. Já se foram os tempos em que
Bancos privados emitiam moeda. Portanto, não existe economia
capitalista com Estado mínimo. O que pode existir perversamente é
economia capitalista com Estado mínimo na política; na economia,
não. Tira-se o Estado da política e privatiza-se de novo a política, isto
é, reprivatizam-se as relações sociais, que é o que nos legou o Plano
Real, ainda em vigência no Governo Lula. Tudo vira de novo
mercadoria, tudo está no âmbito do mercado. Retira-se dele o Estado,
portanto, retira-se a nossa capacidade cidadã de intervir na política e,
através dela, intervir na economia. Esse é o legado mais sério, mais
importante, que este Governo não está sabendo decifrar, está-se
deixando engolir por ele.

Essas são as lições que, a meu ver, o Plano Real deixou, às quais
devemos estar atentos. O Plano Real foi uma espécie de nó de
marinheiro. NÓ de marinheiro é o seguinte: quanto mais perfeito, mais
aperta. Você dá um nó de marinheiro e, toda vez que quer cumprir
uma das metas, aperta-o. E ele é eficientíssimo, não desata. Nós nos
metemos numa contradição em que, quanto mais se aperfeiçoam
esses instrumentos, mais o nó aperta. E o desenvolvimento e o
crescimento econômico ficam inteiramente erráticos. Mas ninguém
fará, agora, a profecia definitiva, uma "jeremiada" de que, daqui para a

rÁl



717
frente, já não haverá crescimento econômico. Vai haver, só que ele
independe...

Dizem os que se dedicam a seguir esses indicadores convencionais:
o risco-Brasil diminuiu. Grande façanha do Governo Lula! O risco-pais
diminuiu em todos os países chamados emergentes, mesmo na
Venezuela, que a imprensa brasileira tomou como bode expiatório.
Mesmo para a Venezuela, o chamado risco-país diminuiu.

O que significa isso e por que diminuiu? Pela competência do
Chaves ou do Lula? Absolutamente. Diminuiu porque as condições do
mercado internacional de capital são outras. Afrouxou tudo. O dia em
que o FED americano for obrigado a perseguir tenazmente uma
elevação da taxa de juros, quero ver o risco dos chamados países
emergentes manter-se nesses patamares.

A Dirlene disse que o Fidel fará 78 anos. Não tenho a vocação dele
nem vou durar 78 anos. Quero deixar aqui o meu recado: a
conseqüência mais nefasta do real é ter tirado, por um simples
histórico que não sabemos ainda quanto irá durar, a autonomia de
decisões internas - não só do mercado interno - que repousam,
finalmente, sobre a vontade dos cidadãos. Esse é o legado que ainda
carregaremos por muito tempo. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - A Presidência informa que os participantes

poderão formular perguntas aos expositores. As questões devem ser
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia.
Para agilizarmos o debate, solicitamos aos participantes que fizerem
uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos,
dispensando a formalidade das saudações pessoais. Cada
participante disporá de até 3 minutos para fazer a sua intervenção,
sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

A ata deste ciclo de debates, contendo a transcrição completa das
exposições e dos debates, será publicada no jornal "Minas Gerais -
Diário do Legislativo", na edição do dia 28 de agosto. Aos
interessados em gravar em vídeo as reuniões do "ciclo de debates",
esclarecemos que não será possível fornecer cópias das gravações,
razão por que haverá reprise do evento pela TV Assembléia. A reprise
deste evento será exibida no dia 20 de agosto, nos seguintes horários:
palestras da parte da manhã, às 9 horas, e palestras da parte da
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tarde, às 14 horas.
Informamos aos interessados no certificado de participação que este

poderá ser solicitado na ante-sala do Plenário.
Debates

O Sr. Marcelo Barbosa - Sr. Presidente, dirijo a minha pergunta a
qualquer membro da Mesa que se sentir à vontade para a ela
responder.

O Sr. Presidente - Se você puder indicar o componente da Mesa,
prefiro.

O Sr. Marcelo Barbosa - Gostaria que o senhor respondesse.
Segundo estatística, no início do Plano Real, a assinatura básica da
linha de telefone custava R$0,85, hoje custa R$33,00. Foram mais de
5.000% de aumento ao longo destes dez anos. Os serviços públicos
vêm pesando no bolso do consumidor, 40% deles referem-se a água,
luz e telefone. Há um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional
que estabelece que as tarifas públicas dos serviços públicos
essenciais tenham aumento de acordo com índice inflacionário. Pela
atual política econômica do Brasil, pelo papel desempenhado pelas
agências reguladoras, haverá guarida a esse projeto, caso seja
aprovado? Ou seja, as tarifas dos produtos públicos essenciais, em
especial as de água, luz e telefone, só terão aumento de acordo com
a inflação?

O Sr. Presidente - Antes de responder-lhe, daremos a palavra ao Sr.
Tadeu Mendonça, da Associação Mineira de Municípios, para que
faça a sua pergunta.

O Sr. Tadeu Mendonça - Prof. Luís Paulo, o senhor se referiu à
política atual como incompetente e estúpida. Em . 1986, os
comerciantes abaixaram as portas dos supermercados para segurar
os preços. Quando íamos ao supermercado e nos esquecíamos de
comprar algum produto, quando voltávamos, ele já custava mais caro.

O exército e os fiscais do povo caçavam bois nos pastos porque
ninguém mais queria vender boi aos frigoríficos, por causa dos preços.

Em 1990, a Ministra Zélia Cardoso seqüestrou as poupanças, antes
estimuladas, e quem estava em mesa de cirurgia depois não tinha
como pagar a conta. Isso ocorreu em minha família.

Em 1994, a inflação chegou a 916% ao ano.
FHC passou a mão no sucesso do Plano Real e partiu para a
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reeleição. Em nome do pagamento da dívida, vendeu as empresas
de telecomunicação, de energia e aciarias.

Em 2004, estamos novamente com o mesmo debate, o processo
neoliberal. Os municípios pagam a conta da Lei de Responsabilidade
Fiscal. Os municípios têm 4,16% de endividamento. Se os Prefeitos
não gastarem somente o que arrecadam, correm o risco de serem
presos.

Pergunto se não é o momento de dizer a esse público jovem que
não sabemos qual é a solução. Qual é sua visão? Que Governo vem
sendo mais estúpido? Quem deve realmente pagar a conta, quando a
vida acontece nos municípios? Os municípios devem apenas 4,16%
da dívida total. Governadores serão colocados na cadeia por não
cumprirem a Lei de Responsabilidade Fiscal? O Presidente será
colocado na cadeia se não cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal?
Enfim, vivemos um ciclo de experimentalismo. A vida acontece nos
municípios. Os jovens estão aqui. Os empregos não existem. Hoje, as
empresas que foram vendidas contratam por R$300,00, no mercado
de Belo Horizonte, jovens terceirizados, para venderem carros; por
R$500,00, para venderem telefones. Os jovens estão submetidos a
esse tipo de jogo porque não existe emprego. O mesmo processo que
admite a venda de estatais do Governo também escraviza mão-de-
obra. Temos tido Governos, experimentos e testes.

Para ficar doente, pelo SUS, tem-se de marcar a data. Para colocar
o jovem na escola, tem-se de saber se há vaga. Mas, na ponta da
linha, só os Prefeitos respondem. Se não há vaga na escola, prende-
se. o Prefeito; se não há vaga no SUS, prende-se o Prefeito.

.Enfim, que Govemo o senhor acha que tem sido mais estúpido?
Qual o plano mais estúpido? De estupidez em estupidez a vida está
como está no Brasil. Não seria o momento de um novo pacto
federativo, quando está em discussão no Congresso a Proposta de
Emenda à Constituição n° 255, o projeto dos consórcios, que vem
agora por lei federal, a discussão da Previdência, a nova Previdência,
a antiga Previdência, a Previdência que paga as contas?

Não se aumenta o salário mínimo porque a Previdência não pode
pagar o salário mínimo aos aposentados. Em sua análise, o que
temos de fazer? O que o País tem? Enfim, o que temos de fazer para
dizer à juventude que não sabemos e para não dizer à juventude que,
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quando as coisas dão certo os políticos passam a mão no sucesso
e partem para a reeleição ou passam a mão no sucesso e usam em
proveito próprio? Muito obrigado.

O Sr. Luís Paulo Rosenberg - Na verdade, o senhor não formulou
uma pergunta, mas uma resposta.

Enfatizo para os jovens e para os futuros colegas minha absoluta
confiança na qualidade da nossa ciência. E preciso deixar bem clara a
desassociação entre esses .desatinos, com que o Prof. Chico Oliveira
e eu concordamos plenamente. Nem de perto tocam na qualidade do
modelo de mercado para a administração de uma economia. Associar
esses desvarios com uma política ortodoxa é um insulto à qualidade
da teoria econômica que não pode passar desapercebido.

Qual a essência, o fundamento da teoria de mercado? Alinhamento
doméstico aos preços internacionais. E o que vocês vêem sendo
praticado no Brasil desde a instituição do Plano Real? Câmbio abaixo
do que deveria ser, juros acima dos que deveriam ser, carga tributária
acima do que deveria ser. Trata-se de ruptura com a lógica, como
jamais se cometeu em governos esquerdistas. Esse ponto é crucial.

E muito fácil enfatizar novamente que não havia nenhum
determinismo na concepção do Plano Real. Aplique-se em ortodoxia
no momento da criação. A carga tributária quando o Plano Real foi
implementado era de aproximadamente 20%. A dívida pública em
relação ao PIB, que hoje é 60%, antes era perto de 30%. A dívida
externa era metade do que é hoje.

Numa realidade dessas, em que havia opção e espaço para
endividar sadiamente o Estado fazendo obras sociais, o que, ao
contrário, foi criado? Déficit público. Mas para acabar com endemias
ou construir a melhor rede de estradas do Brasil? Não. Para distribuir
favores a parlamentares, para fazer fonte luminosa, para dar um
dinheirinho para a associação da cunhada e conseguir os votos
necessários para aprovar a reforma constitucional em quatro
votações.

Aí começa o problema. Se se promove um déficit público colossal e,
ainda assim, quer-se manter a estabilidade, o que se tem de fazer?
Juros acima do preço que o mercado recomendaria e câmbio abaixo
do que a lógica econômica sugeriria. Quando se fazem essas duas
aberrações, produzem-se dívida interna e dívida externa.
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O "ranking" de pior Governo de Fernando Henrique deve-se a

isso. Esse sacana, sozinho, endividou o Governo brasileiro mais do
que de Pero Vaz de Caminha a Itamar Franco. Como ganhou o
mandato para fazer isso? Pagando juros e distribuindo benesses que
o elegeriam.

Partamos para a simulação: toma posse e avisa que é absoluto o
compromisso do Governo brasileiro com a diminuição da dependência
externa. Conseqüentemente, vamos comprar reservas e olhar o
câmbio para impedir que se valorize. Vamos também manter a
austeridade fiscal, mas promovendo, por esquemas criativos,
expansão de investimento. Vamos captar a credibilidade internacional
não para contrair empréstimos, e sim investimentos diretos num
Estado forte, que tem o poder de orientar adequadamente tais
investimentos. A taxa de juros deve ser alinhada com o patamar
internacional. Quando houver abundância de liquidez no mundo, a
nossa liquidez será baixa. Na medida em que isso complica, não
seremos loucos. Mas o que fizemos? Exatamente o contrário.

Um Plano Real, seguido de uma política econômica dessas, não
teria endividado o País.

Pelo contrário. E importante ser dito o seguinte: a rapidez com que
se corrige a distorção da dívida externa é uma coisa espetacular. Se
vocês pesquisarem quais eram os índices de endividamento do Brasil
há três, quatro anos e o que são hoje, verão que é animador, porque é
a metade; melhorou em 50%. E claro que ainda estamos muito longe
da Rússia. Com mais três ou quatro anos de consistência na política
externa, recuperaríamos o poder de formular políticas econômicas. E
por isso que digo que a diminuição da vulnerabilidade é uma questão
de afirmação da soberania nacional. Com  uma política dessa eu teria
conseguido taxas de crescimento significativamente maiores. Não
sonhem com 6%, mas 4,5% ao ano, caminhando para 5% no segundo
mandato, teríamos conseguido tranqüilamente. A inflação teria ficado
praticamente onde esteve ou um pouco mais. Que diferença faria, se
ela estivesse sob controle, se fosse 7% ou 8%? Vocês verão o
sofrimento que o Banco Central vai nos impor, porque o mercado está
projetando para o próximo ano uma inflação maior que a dele. Ele vai,
sim, aumentar juros, passadas as eleições, para frustrar as nossas
expectativas.
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Quero mostrar que seria possível ter havido uma trajetória em
que hoje estaríamos crescendo algo em torno de 6%, com a
vulnerabilidade externa trazida para um nível perfeitamente
controlável, com eqüidade e sem aumento de • impostos. Como
redistribuir renda com essa política maluca e aumentar a carga
tributária em l00% com base em impostos indiretos? E uma loucura!
Não se tributa a empresa, mas a pessoa física. Existe um imposto
sobre o cheque, há a COFINS sobre o faturamento, que afeta o nível
de emprego e a decisão sobre investimento. Um economista com uma
consultoria absolutamente "papai-mamãe" nos seus pagamentos de
impostos paga 13%. Tem cabimento, com a concentração de renda
existente no País, uma empresa de prestação de serviço de
consultoria - em que, obviamente, a margem de lucro é 96% - pagar
13%, e acabou? Por que não se ter instituído uma política de Imposto
de Renda da pessoa física progressivo? Teria sido mantida uma carga
tributária decente, gerando ingressos que não afetam o nível de
investimento de produção de economia e promovendo a adequação
social do País.

Quero mostrar a vocês, jovens, que não há nada de errado com a
nossa profissão. Está errada a maneira como se formulam os
objetivos e como se ilude a sociedade. O dado concreto é este: o
endividamento é brutal, temos de diminuí-lo. Há escassez de infra-
estrutura. Não adianta questionar por que não se fez do modo certo
no passado. O nosso horizonte de crescimento é definitivamente pior
do que o que havia há oito anos. E o que Prof. Oliveira explicou. Não
adianta chorar, aconteceu. Não é que não vamos crescer,
otimizaremos o que pode ser feito daqui para frente.

Em relação à primeira pergunta, não gosto, como neoclássico, de
garantir nem a inflação para a empresa prestadora de serviço, porque
estudamos microeconomia. Quando procuramos conhecer o
empresário, vemos que o capitalismo não endeusa o empresário.
Sabe apenas que é um crápula, um sacana, um ente uniobjetivo, um
rato atrás do queijo, tão fantasticamente obstinado que só existe uma
espécie capaz de segurá-lo: outro empresário. Não adianta querer
segurá-lo só com governo ou com polícia. E ferro nele, colocando
outro empresário em cima.

Não acho que nem o prestador de serviço público tem de ter a
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garantia de que receberá a inflação. Temos mecanismos muito
mais eficientes de controle, em que, mesmo sendo ele um
concessionário, primeiro, estimulam-no a buscar ganho de
produtividade e, segundo, criam mecanismos de transferência desse
ganho de produtividade para o consumidor, como, por exemplo,
gestão sobre taxa interna de retorno do investimento.

Esse tipo de modernidade é que deve ocorrer. Aí tenho a dizer o
seguinte: se há algo de relevante para ser feito, é sair da discussão de
se o Governo deve ou não investir, porque isso ele não tem a menor
condição de fazer. A colocação dramática da segunda questão deixa
isso claro: a política de , taxa de juros praticada nestes 20 anos
quebrou o setor público. E ridículo falar em Lei de Responsabilidade
Fiscal se o Banco Central não tem a responsabilidade de fixar taxa de
juros.

Sinto o País à beira de um precipício. Se tivermos condições de
substituir a capacidade de investimento e de endividamento que o
Governo tinha por investimentos privados que venham a
complementar essa deficiência, aí concordo com você: sou a favor de
uma modificação radical da estrutura fiscal do País. Se não temos
condição de discutir, com toda a objetividade, que filho de pai rico vai
ter que pagar anuidade em universidade brasileira, então não temos
do que tratar. Iremos levar o Pais para o brejo, porque esse é o menor
dos problemas. Isso já deveria ser consenso há muito tempo. Vamos
criar mecanismos para permitir que o ensino superior seja um
instrumento de mobilidade social para o pobre, sem dúvida. Sou
favorável até a esta opção: ou se paga anuidade ou se subscreve um
título, comprometendo-se a, durante dez anos, pagar 30% a mais de
Imposto de Renda. Assim o Governo pode ser sócio de todo o mundo,
de quem quiser. O que já não podemos é fugirmos dessas questões.
O Estado está quebrado, e temos de pagar a conta.

Quando imagino um Estado, sou a favor de concentrar no Governo
Federal a coordenação de todas as políticas de forma extremamente
competente. Nada de Estado minimalista, mas de Estado que passe
de um Ford Laridau para uma Porsche, quer dizer, ganha poder, força
e eficiência, porque delega a outros níveis. Tenho uma simpatia
enorme por delegação para baixo, por passar responsabilidade federal
para estadual e estadual para municipal. Quanto mais perto do eleitor
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a decisão e a cobrança, melhor.

Se a Roseana Samey nos ensinou algo, foi essa concepção de
governo no Maranhão: em vez de haver Secretário de Fazenda,
Secretário de Educação, Secretário de Transportes, há na Capital
apenas as Secretarias de Planejamento e de Fazenda. Mas, nas
regiões, existe o gerente regional, que cuida da escola, do hospital,
enfim, da qualidade de todos os atendimentos. E ali, olho no olho,
cara na cara.

Essas revoluções, teremos de fazer. E aí vamos recuperar, sim, as
condições de crescimento. Caso contrário, escrevam: estamos muito
perto de um calote geral. Não tenham dúvida de que um dos jeitos de
recuperar capacidade de investimento é por meio de um calote geral.
O Prof. Oliveira disse muito bem aqui que não sabemos como os
Estados Unidos estão perto de uma crise, principalmente se
reelegerem esse descerebrado, que não tem pejo algum em fazer o
maior déficit público e comercial da história dos Estados Unidos. O
dólar é uma moeda diferente do real, mas é uma moeda. E questão de
anos, de meses, haver uma desconfiança em relação a uma moeda
tão irresponsavelmente gerenciada.

Não estamos em condições de tocar esse circo. Continuamos
andando sobre areia movediça. Até hoje, pelo menos, a história dos
calotes não administrados é perversa com o caloteiro. O último
exemplo é a Argentina, cuja queda de 20% do P18 em dois anos
mudou a natureza do país.

Então, quando vimos aqui discutir Plano Real, fazemos um apelo,
uma postura histórica, e não jornalística. A dramaticidade do quadro
econômico nos leva sempre ao presente e à projeção do futuro.

Aos colegas, no Dia do Economista, não tenham dúvida, temos de
enfrentar a inflação com objetividade, sem histeria, sem "slogans" ou,
como disse o professor, sem importar, simplesmente, os modelos do
FMI que têm como qualidade jamais terem funcionado em nenhum
pais do mundo. Mas temos de olhar nossa realidade, sem desprezar
aquilo que estudamos. Há 500 mil anos de conhecimento acumulado,
depurado nos livros de teoria econômica, e eles funcionam.

A Sr. Maria Dirlene Trindade Marques - Como participante de
movimentos sociais, estou doida para participar deste debate, mas
vou me conter e fazer uma pequena propaganda. Estamos

—
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organizando o 3° Fórum Social Mineiro, lá fora há vários 'lolders",
cartilhas da campanha contra a ALGA, livros dos palestrantes e livros
produzidos pelo Movimento. Convido vocês a passarem por lá para
levar "folders" para suas escolas, locais de trabalho e também os
convido a participar conosco do Fórum Mineiro. Todos são bem-
vindos. Obrigada.

O Sr. Presidente - Formularei três perguntas ao Prof. Francisco de
Oliveira. O senhor poderá respondê-las em bloco.

Pergunta de Sérgio Moreira, da PUC: 'O senhor não acha que, sem
inflação controlada, fica difícil se pensarem investimento sustentável?
A expectativa é um componente importante para os investidores".

De Pedro Antônio Ursine: "O que existe em comum entre o Plano
Real e a teoria da dependência (crescimento desigual e combinado)
do Prof. FHC e de Enzo Faletto?".

De Newton Ferreira de Queiroz: "O senhor concorda com a
afirmativa de que a inflação baixa, durante os períodos FHG, foi fruto
de uma exigência do capital financeiro internacional, que precisava de
estabilidade nos preços em todo o mundo para saber rapidamente
onde aplicar ou desaplicar seus recursos financeiros, de sorte que a
inflação baixa ocorreu em todo o mundo?".

O Sr. Francisco de Oliveira - Deixo claro que minha fala não é uma
apologia à inflação. Estou tentando dizer que não há nada na teoria
econômica, apesar do seu longo acúmulo, que mostra relações
inequívocas entre um fenômeno e outro. A boa teoria econômica deve
estar atenta aos ciclos em que se produzem esses fenômenos. Essa é
uma lição de história. Há períodos em que houve crescimento com
inflação, Há períodos em que houve inflação e não houve
crescimento. Há períodos em que não há inflação nem crescimento.
Portanto, são formulações de natureza histórica.

E preciso estudar as especificidades de cada economia e sua
inserção no capitalismo mundial. Não é para rejeitar teorias. Não sou
um assassino de teorias. No Japão há estabilidade monetária,
poupança formidável e há dez anos está mergulhado em uma
recessão.

O Governo atua, mas não sai do canto - evidentemente, porque o
Japão de hoje é muito diferente.

Ou seja, não há modelos eternos; eles valem durante algum período
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histórico, e é preciso que os economistas aprendam isso de uma
vez. Atualmente, as ênfases dadas no ensino de economia são
aistóricas, "desestoricizadoras", mas é preciso voltar a conjugar a
teoria, a história e a economia. Senão, vamos dar com os burros
n'água, o que prejudica alguns, mas não todos. Supondo que as
pessoas estão em escolas de economia para aprender o melhor, é
preciso, então, voltar a insistir no caráter histórico da ciência
econômica.

A economia é uma ciência, sim; não é arte ou adivinhação. Mas é
uma ciência mais complicada do que as ciências físicas, da natureza.
Até o Delfim Netto, que nem sempre tem graça, já disse, em tom de
piada, que o problema da ciência social é que seu objeto se move; ele
ri, chora, esperneia, protesta, diz "não". Isso não acontece com a lua,
por exemplo. Pode parecer uma aberração - e não seria maluco de
destratar Newton -, mas ela é mais difícil e exigente do que qualquer
ciência da natureza. E o ensino de economia está perdendo essa
exigência. Está levitando sobre realidades. Essa ciência faz o
exercício de reducionismo, como toda ciência - não é aí o seu
problema -, limitando o número de variáveis com as quais pode
trabalhar. Esse é um procedimento científico. O problema é a
qualidade das variáveis que reduz, para que possa operar? Essa é a
questão posta ao ensino.

Assim, não estou fazendo apologia da inflação, mas apenas dizendo
que a inflação e o crescimento econômico são fenômenos históricos,
condicionados a períodos e ciclos da história, e darão certo em uns e
não em outros. Não devemos nos refestelar pensando que, se
aplicarmos a fórmula correta, a coisa vai dar certo; pode não dar. E
não foi nenhum comunista nem socialista, mas talvez o maior
economista do século XX - embora haja quem discorde -, Keynes,
quem disse que a soma das, racionalidades privadas pode resultar em
uma irracionalidade total. E por isso que houve a depressão. Os
empresários comportam-se racionalmente: se não há demanda à
vista, eles se contraem Quer dizer, cada um se comportou
racionalmente, mas a soma dessas racionalidades privadas deu uma
enorme irracionalidade total. Então, nada de pensar que a economia
tem leis eternas. Não tem, e é preciso estar atento a isso,
notadamente quando se lida com variáveis que têm tudo que ver com
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o bem-estar do cidadão, a qualidade de vida e a igualdade.

E nenhuma aplicação das teorias é inocente; nenhuma delas. Em
outras palavras, os administradores do Plano Real não fizeram o que
fizeram por demência, mas por defenderem certas concepções e
interesses. Aqui, já faço uma ligação com a terceira pergunta desse
conjunto, em que indagam se o Plano Real não teria sido fruto da
exigência do mercado financeiro internacional. Não foi.

Não devemos fazer uma teoria conspiratória do tamanho do mundo,
ou seja, aqui precisamos ajeitar para conseguir ganhar dinheiro. Isso
satisfaz a nossa tendência de jogar o problema para os outros. E
mais: absolve as autoridades internas de sua responsabilidade. Não
foi exigência de capital financeiro algum. Essa exigência ocorreu
depois: já que você procedeu assim e o dinheirinho que lhe emprestei
está no fogo, deve comportar-se dentro de certas regras. Para a
adoção do Plano Real não houve exigência de capital financeiro
abstrato. São interesses. Os interesses dos agentes privados movem
• economia, e os interesses concretos levam a isso para não absolver
• culpa e a responsabilidade das autoridades que tomaram as
decisões. O capital abstrato nada impõe, mas o faz por meio de
interesses concretos.

O Sr. Newton Ferreira de Queiroz - Sr. Presidente, solicito-lhe que
releia a pergunta, porque não foi isso o que indaguei.

O Sr. Presidente - Farei isso quando todas as perguntas forem feitas
ao Sr. Francisco de Oliveira. Neste momento procederei à leitura de
todas as perguntas dirigidas ao Sr. Luís Paulo Rosenberg.

O Sr. Francisco de Oliveira - Sr. Presidente, responderei agora à
indagação sobre teoria da dependência e o Plano Real. Há quem diga
que FHC aplicou a teoria da dependência. Isso é uma ofensa ao
Faletto, que não tinha esse ponto de vista, não fez um esforço teórico
que depois seria usado como justificativa para a política adotada por
FHC. Nem suponho que na época, ao formular a teoria da
dependência, tivesse alguma intenção de vê-Ia na prática. O Plano
Real não é uma espécie de clonagem da teoria da dependência, que é
um esforço não muito exitoso. Apesar de haver recebido muitos
lauréis, quando examinada mais criticamente, a teoria da dependência
é fraca. Foi um esforço para superar a teoria do imperialismo, de
inspiração marxista, muito manejada pelo movimento comunista
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internacional. O Plano Real não é clonagem nem aplicação da
teoria da dependência. Isso facilitaria as coisas, porque encontramos
no Fernando Henrique da década de 60 o personagem Presidente da
República de 94. Embora tenha feito oposição durante todo o tempo à
sua política, não faço essa concessão. Não estou disposto a revisitar
o passado, condenando-o a partir do presente. Não sou favorável a
essa espécie de revisionismo.

Foi um esforço original, falho, mas não para justificar, depois, o
Plano Real. Tem gente que acredita que ele não fez mais do que levar
às últimas conseqüências aquilo que havia constatado nos seus
trabalhos sobre teoria da dependência. Se examinarmos direitinho,
veremos que não há nada, do ponto de vista teórico, que ligue o Plano
Real à teoria da dependência.

O Sr. Presidente - Perguntas feitas ao Luís Paulo Rosenberg, da
PUC-Minas: "E possível o Governo abrir mão de parte da receita
tributária e, ao mesmo tempo, investir em infra-estrutura para viabilizar
um crescimento continuado?".

Tales Gomes Braga, da PUC-Minas: "Na sua crítica ao atual
Governo, pergunto se o desalinhamento com o FMI já não é um sinal
de crescimento e autonomia? Caso contrário, explique-se um pouco
quanto a esse aspecto.".

Sindicato dos Contabilistas de Belo Horizonte, Sandoval Prado de
Oliveira: "Os juros de 16% são o vilão do crescimento. Na ponta do
consumo, engorda o lucro dos Bancos em torno de 200% ao ano.
Qual a relação entre juros básicos, juros bancários e
desenvolvimento?".

Guilherme Vestim, da Assembléia: "A estabilidade de preços tem
uma significativa importância para a programação financeira e
orçamentária dos governos, União, Estados e municípios, além de
aumentar o controle social. Você concorda?".

Leônidas Cota, da PUC-Minas: "O senhor é apocalíptico quando se
trata do passado, do presente, do Governo atual. Qual a sua
perspectiva quanto ao futuro econômico e a sua esperança para
revertermos essa situação que atinge o País?".

Fabiana Santos e Jussara Vieira, da PUC-Minas: "Devido ao grande
crescimento da dívida externa no Governo FHC fica cada vez mais
difícil ao Brasil pagar os seus juros. O que acarretaria ao Brasil parar
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de pagar a dívida externa?".

Jackson Bueno, da PUC-Minas: "Para chegar ao crescimento que a
China tem hoje, quais os principais passos que este Governo tem que
dar para que possamos dizer que o Brasil está crescendo de fato?".

O Sr. Luis Paulo Rosenberg - O tempo é suficiente, não sei se
usarei economia para responder a tudo isso.

Quanto à primeira pergunta: Pode cortar receita tributária e
aumentar investimento? Claro que não. Como os outros gastos do
Governo são de difícil compreensão, a menos que comecemos a
modificar radicalmente a estrutura do gasto federal, vamos ter que, a
curto prazo, contar com investimento privado. Dai, a importância da
parceria público-privada. E a única solução de curto prazo que
podemos encontrar. A outra é fazer uma reestruturação, redesenhar o
gasto público, passar para outras esferas e, de alguma forma, cuidar
da dívida. Aquele dinheiro que precisaríamos para investir está indo
para pagar juros.

Falou-se aqui em desalinhamento do Governo brasileiro com o FMI.
O FMI nunca imaginou que pudesse ter um servo dessa qualidade.
Começou no Governo FHC em que eles abriram filial em Brasília.
Imaginem se na ditadura se cogitava de o FMI ter escritório no Brasil.
E o alinhamento mais completo que existe. Esse pessoal é mais
radical do que o FMI. Não há divergência.

Os juros de 16% são o vilão. Não tem como ser racional, neoliberal,
devoto de uma economia de mercado com uma taxa de juros real,
média dos últimos dez anos, de 15% a 16%. Isso é uma violência ao
capitalismo absolutamente inaceitável.

E claro que existe um "spread", taxa entre Bancos, taxa alta de
governo. Falta competição no Brasil, mas esse não é o principal
problema. Quanto maior a taxa de juros, maior a chance de calote.
Essa história de que banqueiro gosta de juros altos é besteira. Ele
gosta de juros altos nos títulos que compra do Governo, mas, para
emprestar, prefere as taxas mais baixas, para ter a chance maior de
recebimento. Então, o risco de receber aumenta na medida em que os
juros básicos são mais elevados. Em conseqüência, o "spread" tende
a subir. Voltando à racionalidade, o "pau comendo" entre os
banqueiros, e poderemos voltar ao passado, com uma estrutura
razoável de taxa de juros.
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A estabilidade de preços causa um impacto positivo na
programação financeira das empresas e do Governo. A subida da
inflação não traz o seu gasto na mesma proporção, ou seja, o gasto
fica e a receita sobe. Então, a tendência do Governo de acalentar o
sonho inflacionário passa por aí. Sem dúvida, com a inflação, é o
ganhador líquido. O estoque de moeda que coloca custa zero. E o
único capaz de fazer isso. Quanto maior a inflação, maior o seu
ganho.

Se eu sou apocalíptico em relação ao passado? Vocês ouvirão
alguns expositores mais radicais aqui. Não sou apocalíptico, mas
absolutamente factual. Aliás, disponibilizei alguns dados para os que
desejarem consultá-los, mostrando o que é crescimento de dívida
externa, a conta de juros e como aconteceu o sufoco das finanças
públicas e privadas. Não sei se é pelo fato de ter participado do
Governo e de ser consultor de empresas, não gasto muito tempo
lamuriando os erros do passado. Eu simplesmente aprendo. Passado
é passado. Vamos ver o melhor Brasil que dá para construir daqui
para a frente.

Não direi a vocês que só houve desacertos. O Brasil de hoje está
muito mais amadurecido e preparado para fazer as indagações
corretas e enfrentar os seus problemas que o de dez anos atrás. O
fato de ter havido o congraçamento de interesses entre o povo e o
Governo de aceitar a prioridade de combate à inflação é muito
importante. O conceito de responsabilidade fiscal, a solidez das
instituições democráticas, a qualidade da transferência do mandato do
Fernando Henrique para o Lula são conquistas estruturais
extremamente fundamentais.

Sou muito otimista em relação ao nosso futuro. Trata-se de um País
com uma inserção mundial absolutamente única. Nenhum outro
mantém uma relação com o mundo árabe e com Israel como o nosso.
Somos idolatrados pela África, aceitos pelo Leste Europeu e
possuímos ótimo relacionamento com o Japão. Então, é legítimo o
nosso sonho de transferir esses valores de liberdade, de tolerância e
de ousadia para o resto do mundo. Estamos avançando. Eliminamos
as elites políticas absolutamente arcaicas e corruptas do passado.
Olhem a qualidade do Governo do Ceará em 16 anos! Com uma
carga genética negativa, a Roseana conseguiu fazer um governo

rÀ



731
muito progressista. Estão ocorrendo pré-condições extremamente
importantes para a construção da sociedade que queremos. Estamos
aqui debatendo. Há Deputados economistas da esquerda e da direita,
assim como estudantes.

Se me perguntarem se cresceremos 5,5% a 6% nos próximos 30
anos, como prometeu o Presidente, aí, estou rasgando o meu
diploma.

O Prof. Francisco Oliveira disse uma coisa muito importante: não
devemos nos voltar para as teorias conspiratórias, descarregando a
culpa de nossas mazelas no imperialismo internacional. E muito
trabalhoso crescer, temos de estudar, trabalhar e abrir mão do nosso
descanso. E muito trabalhoso e difícil fazer desenvolvimento e ocupar
espaços no mercado mundial, mas, havendo vontade política e um
projeto de consenso, chegaremos a isso.

A última pergunta foi sobre como crescer como a China, como entrar
num padrão de crescimento sustentável? Hoje em dia, a diferença
entre o crescimento chinês e o coreano é pequena. Observamos
governos fortes, vontade de crescer, direcionamento do crescimento e
suporte do investimento privado. Um processo de sedução do
investimento privado é indispensável. Quem é sábio e olha longe
seduz o capital de risco, o dinheiro estrangeiro que vem junto com a
tecnologia. Quem é imediatista se endivida e não tem como encontrar
a porta de saída no futuro.

Agradeço muito ter sido convidado para este evento, pela amplitude
e pela riqueza dos temas debatidos, mas vocês são jovens, não
passaram por isso, e quero enfatizar que a inflação pode ser
comparada a urna infecção. O professor lembrou bem que não existe
nenhuma correlação inequívoca entre crescimento e inflação. Há
momentos em que há crescimento e inflação, há momentos de
recessão sem inflação e vice-versa. O que não existe é melhoria de
distribuição de renda durante processos inflacionários prolongados.
Ou seja, quem paga a conta da inflação é a classe baixa. Quando há
inflação, detona-se um processo de salve-se-quem-puder. E, na hora
da briga, realmente o "Mike Tyson" é mais forte que o Prof. Francisco
de Oliveira. Não abram mão de lutar. A inflação é como uma infecção.
E possível assistir a um jogo ou viver um grande amor, se tivermos
uma infecção? Sim, mas no dia seguinte estaremos mais fracos. A



732

sociedade não pode se entregar, é melhor ter inflação zero e
crescimento -5 do que inflação 2e crescimento 3? E óbvio que existe
um "trade-off" nessa escolha. E estudando nos nossos livros que
chegaremos a uma solução. Espero que este evento melhore nosso
conhecimento. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradeço ao Prof. Luís Paulo Rosenberg, dizendo
que pode ficar à vontade, considerando seu tempo limitado.

Formularemos perguntas feitas ao Prof. Francisco de Oliveira.
Reapresentarei a pergunta de Nílton Ferreira de Queiroz: «O senhor
concorda com a afirmação de que a inflação baixa durante os
períodos de FHC foi fruto de uma exigência do capital financeiro
internacional, que precisava de estabilidade nos preços em todo o
mundo para saber rapidamente onde aplicar e onde desaplicar seus
recursos financeiros, de sorte que a inflação baixa ocorreu em todo o
mundo?".

Pergunta de Vinícius Gontijo e João Lucas, do Centro Universitário
UNA: "O Brasil utiliza alta taxa de juros para contrair a demanda e
atrair capital externo. Entretanto, gera recessão e desemprego. Qual
seria sua sugestão para manter a estabilidade e melhorar o bem-estar
social, gerando emprego e crescimento, se não é possível
investimento interno por falta de poupança?".

Pergunta de Gilberto Furtado: "A extroversão a que o senhor se
refere já não havia ocorrido em 1968, 1969, quando Delfim Neto
modificou a taxa de poupança objetivada por Bulhões -
aproximadamente 16%, 20% - e a elevou para 25%, para adição de
poupança externa, a partir de estudo de Paulo Lyra, criando, com isso,
a dependência de capitais externos, que nos levou à crise de 1979, a
qual, em última análise, dura até hoje?".

Pergunta de João Lucas e Vinícius Gontijo, do Centro Universitário -
UNA: "Com a política estatal privatizada, a sugestão do senhor seria o
Banco Central independente?".

Finalmente, pergunta do Gleidson Batista, jornalista da Assembléia:
"O senhor disse que os erros da política econômica de FHC não foram
capricho nem estupidez nem vontade de fazer o mal. O que foram,
então? Incompetência?".

O Sr. Francisco de Oliveira - Quanto à questão do Newton, respondo
"não". Não foi exigência do sistema financeiro internacional. Foi opção
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de política interna do FHC e de seus formuladores, na ilusão de
que, como existe uma massa financeira mundial, um capital fictício
circulante, que se estima na casa de trilhões de dólares, quebrar-se-ia
exatamente a incapacidade de investimento da economia brasileira e
das finanças estatais capturando-se recursos do sistema financeiro
internacional, onde existe essa circulação de trilhões de dólares. Essa
era a essência da estratégia. Evidentemente, pavimentada por um
pensamento de que o mundo estava num novo ciclo - portanto, o
estatismo, o intervencionismo estatal, já era coisa do passado -, e
que, frente à incapacidade financeira do Estado, não convinha manter
como estatais as empresas, que, depois, foram privatizadas, porque
não havia como expandi-Ias. Não foi exigência do capital, foi opção
interna. E preciso enfatizar isso para não absolvermos a
responsabilidade de quem governa, de quem tem autoridade, de
quem toma decisões. Ninguém salta de uma dívida interna que, em
1994, estava na casa dos R$63.000.000.000,00 para uma dívida
interna que, em 2002, já se encontrava na casa dos
R$620.000.000.000,00. Foi o que aconteceu. Enquanto a inflação, no
período FHC, cresceu de 60 a 70%, a dívida interna multiplicou-se por
dez. Não há essa exigência. O que há é o seguinte: você tomou
emprestado no sistema financeiro internacional e, agora, tem de saber
como vai pagar. Aí vêm as exigências todas. Mas, quanto ao início da
explosão da dívida, não se pode der que foi uma exigência do capital
para ver onde ele lucra mais. E preciso que nos desvencilhemos
dessa espécie de ufanismo do Conde de Ouro Preto - que era daqui,
de Minas - de que o Brasil é a presa do capital internacional.

Isso é ufanismo pelo avesso. Não somos a presa mais cobiçada do
capital financeiro internacional. Vai muito mais dinheiro para a China,
para a India e para todos os outros países do Oriente do que para o
Brasil. Fato é que fizemos uma opção interna e agora temos de pagar
ppr ela. Depois, os credores aliam-se ao FMI, somos obrigados a
assinar cartas-compromisso pelas quais o Fundo passa a monitorar a
nossa economia. Ninguém está disposto a ver o seu dinheiro sumir
pelo ralo. Não é que o capital financeiro internacional não tenha nada
a ver com a situação do Brasil. Tem, mas não como uma imposição.
Há outros centros de crescimento para ganhar dinheiro. Por um
equívoco teórico de que há dinheiro circulando no mercado
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internacional e que o capturamos com taxas de juros altas,
escolhemos essa opção. Só que para capturarmos essas altas taxas
de juros, é preciso que a economia cresça o dobro para que
possamos pagar sem garrotear o nosso processo de crescimento.
Isso não ocorreu aqui. A taxa de crescimento média do período do
Fernando Henrique não é mais do que 2%. Se descontarmos 1,3% no
crescimento da população, teremos um crescimento do PIB "per
capita" de 0,7%. Quer dizer, não há milagre.

Quanto à questão formulada pelo Gilberto, realmente ele tem razão:
a extroversão começou com Delfim Neto, quando fez a operação da
dívida externa, estatizou a dívida externa privada e jogou aquele
pacote no colo do Estado brasileiro. Mas não naquelas proporções.
Aliás, Delfim não cumpriu compromisso algum. Ele assinou pelo
menos dez cartas-compromisso com o FMI e não cumpriu nenhuma
delas. A qualidade cínica do gordo é fenomenal. Fazia isso porque as
empresas estatais eram boas para tomar recursos no mercado
internacional. Ele as usou conscientemente, da forma mais descarada
possível; endividou-as até a raiz do cabelos e depois usou esse
pretexto para privatizá-las, porque tinham cotação internacional. Um
papel da Vale do Rio Doce ou da PETROBRAS tem credibilidade
internacional. Depois, transformou-as num passivo e a justificativa era
privatizá-las porque não tinham como pagar nem a dívida externa.

Mas o salto exponencial da extroversão foi dado por FHC. Ou seja,
tínhamos uma dívida externa que cobrava 4% de juros do seu PIB e o
fato de passarmos a ter uma dívida externa que cobra 9%, é outra
coisa. A dimensão quantitativa dá outra qualidade a esse processo. A
extroversão também é um fenômeno que tem 'a ver com a dinâmica
interna.

Este é um país que não produz sua tecnologia, que não cria seus
processos de produção. Toda vez que você quer correr atrás do
prejuízo você tem de se ligar à dinâmica do capital externo. E aí é
uma eterna corrida contra o prejuízo. Tomemos o caso do celular.
Hoje, como se diz, é carne de vaca; todo o mundo tem. Se você
lançou a economia nesse roteiro, não tem volta atrás. Aí você é
obrigado a fazer um esforço de acumulação que supera sua proposta
interna; não tem jeito. Quem, aqui deste Plenário, está disposto a
recuar no sistema bancário? Quem está disposto a passar 10 horas
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em uma fila de Banco? Ninguém; você vai ao caixa eletrônico. Não
há volta atrás. Não se pode desfazer todo o sistema que agora gira
em torno da tecnologia eletrônica. Você é obrigado a um esforço
descomunal para seguir na carreira. Aí a poupança interna é, de tato,
insuficiente; você recorre à chamada poupança externa. Só que você
paga por essa poupança. Pela interna, você paga quase nada. Quanto
se paga pela famosa caderneta de poupança? , Quanto se paga
convertendo isso pela poupança externa? E uma diferença
fundamental. Nossa dinâmica de reprodução do capital está ligada à
dinâmica externa. Como o País não tem uma política para
contemporizar os prazos dessa dinâmica, ele se dana. O empresário
privado quer usar a tecnologia mais moderna. A coisa entra em uma
corrida para a qual um país com nossa capacidade técnica produtiva
não tem condições.

Admiro muito o otimismo do Rosenberg. Talvez até por ser consultor
tenha de ser otimista. Se você estiver vendendo pessimismo, ninguém
compra. E por isso que não sou consultor. Mas, quando você pára
para pensar as condições, esse otimismo vai pela janela; não há
condições para agüentar o ritmo da acumulação mundial.

Não estamos brincando com um sistema falido; essa é outra ilusão.
Estamos frente a um sistema falido que está em crise. O que é isso?
Vamos aprender a pensar com rigor. Por isso digo que é uma ciência
social, que a economia é muito exigente. E preciso que de vez em
quando nasça um Einstein, para dar conta da renovação da ciência
econômica, que é muito mais exigente do que qualquer ciência física,
porque seus atores se movem, não há eternidade. Quem disse que
esse sistema está falido? Esse sistema acaba de lançar uma sonda
em direção a Mercúrio. Que sistema falido é esse? O desafio é maior
do que qualquer um de nós pode supor. Não estamos entrando em
disputa em um sistema falido que está mal das pernas, é uma ilusão.
Claro que pode haver crise em um sistema capitalista, sua natureza é
sempre crítica. Quando se tenta acompanhar uma corrida dessas, não
há capacidade interna de poupança capaz de sustentar. Como os
outros países fazem? A China, citada na última pergunta,
contemporiza; impulsiona um certo setor da economia e obriga o outro
a andar em ritmo mais lento.

Isso tem custos sociais. E verdade que estamos falando das
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maravilhas da China. Não podemos nos esquecer de que a China
ainda é um país 80% rural; não podemos nos esquecer de que a mão-
de-obra da China custa US$25.000.000,00 por mês. Não há quem
possa competir com uma massa desse tipo.

O Brasil não faz contemporização, e, assim, a economia entra num
ritmo frenético, em que definitivamente não há capacidade de
acumulação. Ou metemos isso na cabeça para formular os projetos de
futuro, ou vamos nos danar.

A dívida externa diz que nossa capacidade de acumulação é
insuficiente para mover a economia. Aí, toma-se emprestado e
pagam-se juros. Mas se se acolhem projetos produtivos, a história é
outra.

Vale a pena insistir no que diz a economia política clássica: o
sistema é de reprodução ampliada. Não há capitalismo que agüente
ficar parado. Estiola-se. Então, sempre se lança na frente uma
exigência de poupança e de acumulação maior que a do passado.
Isso, quando toma forma incontrolável, exige um esforço gigantesco.
Um exemplo é o celular. Qual a indústria que produz celular no Brasil?
Como se explica que, em cinco anos, o número de celulares
multiplicou-se no País? Só importando. Onde está o poder criativo
científico e tecnológico no Brasil para dar conta disso? Quais são as
universidades que produzem ciência e tecnologia de ponta no Brasil?
Os cinco dedos da mão são demais para contá-las. Quais são os
centros tecnológicos das empresas privadas? Fora o da
PETROBRAS, não há nenhum. Nenhuma empresa privada investe em
processo de criação científico-tecnológico com o peso e a exigência
da economia brasileira. Não dá para sustentar uma economia que já
está em R$1.300.000.000.000,00 com as pernas que o Brasil tem, do
ponto de vista produtivo, científico e tecnológico. E simplesmente
impossível. Tem-se que importar. E, ao se importar, entra-se na
corrida frenética que exige o endividamento e a louca trajetória
macroeconômica.

Para mim, esse é o problema central. Por isso não atribuo tais
questões à má administração econômica e à incompetência. Eu
chamaria o Pedro Malan, por exemplo, de incompetente? Só se o
Banco Moreira Salles estiver demente. Evidentemente, o Malan não é
incompetente. Sabia o que estava fazendo. Apenas escolheu uma
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opção, a meu ver, teoricamente baseada em equívocos. Não é
porque me oponho à sua política que vou aproveitar o auditório para
dizer desaforo a seu respeito. Não se trata de incompetência, a não
ser que as escolas de economia não sirvam para nada. Malan formou-
se em escola de economia da maior qualidade. Em termos de
competência, é, a meu ver, dez vezes melhor que o Palocci. Eu, por
exemplo, não entraria no consultório do Palocci.

Banco Central independente é uma excrescência. O Banco Central,
em todas as sociedades e economias, é uma das instituições mais
fechadas, mais antidemocráticas e mais anti-republicanas que
existem. O Banco Central não pode ser independente, ele exige uma
vigilância constante da cidadania. Lida com a moeda, que é o divisor
de classes por excelência; não pode ser independente. Mesmo em
economias mais liberais, como a dos Estados Unidos, as decisões do
Banco Central passam por sucessivas mediações até formatar-se
numa decisão no topo. O Banco Central americano é dividido em
vários Bancos regionais. Tem, por exemplo, sucessivas formas de
mediar a decisão final. O Banco Central brasileiro, não. Será
submetido agora à aprovação do Senado o nome do novo Diretor do
Banco Central. Vocês já viram a sabatina feita pelo Senado para
nomear um Diretor ou o Presidente do Banco Central? O "Show do
Milhão" é mais complexo que a sabatina do Senado ao Presidente do
Banco Central. Eu chamaria o Gugu para fazê-la, porque o Senado
fica em amenidades.

Essa instituição não pode ser independente. Sinto muito pelos que
pensam de modo contrário. Está na hora de a cidadania começar a se
organar e criar seus próprios mecanismos decontrole sobre o Banco
Central: interrogá-lo, comparecer à sabatina do Senado, abrir
espaços, tornar público o conflito. O Banco Central deveria ser uma
instituição para a qual não poderiam ser nomeadas duas categorias
de pessoas: nem banqueiros nem narcotraficantes. Todo o resto
poderia ser Diretor do Banco Central. Ali está o coração da matéria;
ele anula as decisões da cidadania. Toda vez que mexe na taxa de
juros, parte do orçamento público vai para o espaço. Que adianta,
então, votarmos todo dia 3 de outubro?

Essas são questões complexas. Em vez de simplificarmos, dando
independência ao Banco Central, ele que se vire. Não é isso, é
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preciso tornar complexo o processo. A sociedade moderna é
altamente complexa, não suporta esquemas reducionistas. Fazemos
um contrato com o Banco Central. Quem já viu uma coisa dessas?
Uma República faz um contrato com um ente estatal? Confio em
quem, na competência do Sr. Meirelles, fazendo dele um anjo, uma
figura sem nenhuma mancha de corrupção? Não gosto de discutir
política nem economia com esses vieses. Meu problema não é esse.
O problema é que o Banco Central toma decisões cruciais que afetam
a soberania democrática e republicana. E não sou cidadão nem eleitor
para isso. A meu ver, Banco Central independente é uma
excrescência.

Os Bancos Centrais nos países mais desenvolvidos não são assim
fáceis. Tudo que pensarmos a respeito do desempenho do FED está
errado. Mesmo a sociedade liberal impõe severos limites à atuação do
seu próprio Banco Central, e o Brasil não tem por que agora achar
que faz um contrato com o Banco Central, e acabou.

Reiterando, a questão da administração da política econômica não é
capricho nem vontade de fazer o mal, mas conseqüência de
concepções de economia, de sociedade, de mundo. Tudo isso está na
política econômica que o Fernando Henrique desenvolveu. Não era
por capricho. Há aqui uma massa de dólares circulando no mundo,
então vamos agarrá-la, já que há insuficiência de investimento privado
brasileiro, de poupança brasileira, uma vez que o descalabro
financeiro do Estado levou a essa situação. Vamos tocar para a frente
e agarrar dinheiro internacional. E, aí, eleva-se a taxa de juros,
colocando-a nas nuvens. Quer dizer, está se operando com conceitos
que são anacrônicos. Isso não é o dólar. Não temos capacidade de
controlar o movimento do capital internacional, sobretudo se o País se
abre.

E muito fácil falar da China. Nem gosto de falar desse país, porque,
para mim, lá impera um sistema ditatorial, e não estou disposto a
voltar a esse período. Mas se é para falar, na China não há
conversibilidade monetária Quer dizer, os investidores só vão para
onde há total conversibilidade monetária, pois são livres para importar
e exportar capitais. Como diz Elio Gáspari, na "Folha": "Certo? Não,
errado.". A China não tem nenhuma conversibilidade monetária,
entretanto é o país que mais atrai capital estrangeiro.
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Portanto as coisas não são dedutíveis umas das outras. Nem a

Índia, que é o segundo gigante que está crescendo exponencialmente,
tem sistema cambial livre. Isso é conversa fiada. Aliás, são poucos os
países que o têm, mas todos os países subdesenvolvidos que o
tiveram deram errado.

A Argentina não se afundou pelas razões que o Luís Paulo
mencionou. Ao contrário, afundou-se porque seguiu o receituário ao
pé da letra, e não porque se instalou perspectiva dos investidores,
desconfiança. Ao contrário, a Argentina seguiu ao pé da letra todo o
receituário, fez tudo, chegou às portas de dolarizar sua economia,
mas foi um desastre. E está saindo do desastre sem acordo com o
FMI. O Banco Central argentino tem de conter a avalanche de
investidores privados que lá estão chegando. Tudo está ocorrendo ao
contrário.

E mais ou menos isso que queria dizer. Muito obrigado, Presidente,
pela complacência.

O Sr. Presidente - A sua reflexão ajuda-nos a pensar. Então, é uma
alegria, um prazer, uma honra, tê-lo conosco.

Para encerrarmos este painel, conferiremos a cada um dos
componentes da Mesa dois minutos para suas considerações finais.
Iniciaremos com a Dirlene, que ainda tem de responder a uma
pergunta.

De Rafael Godinho, da PUC-Minas: "O fracasso do Plano Real pode
ser atribuído à satisfação dos caprichos da elite dominante? Se a
resposta for sim, qual seria a saída para a solução do problema, de
forma política e democrática? Como mudar a consciência dos
governantes a respeito da importância da economia?".

A Sra. Maria Dirlene Trindade Marques - Sou muito sintética. Na
realidade, o Prof. Francisco de Oliveira acabou de responder essa
pergunta, mostrando que não é nenhum problema de incompetência,
mas um projeto, uma opção política que definiu esse rumo. Então
acho que não preciso dizer mais nada.

Convido todos vocês para participarem da próxima reunião, pois a
Mesa da tarde dará continuação a essa discussão. Apesar da
discordância com o Rosenberg, sua contribuição foi a de nos fazer
pensar melhor sobre o projeto apresentado por ele, com todas as
contradições que ele mesmo mostrou. Ele expôs algumas premissas,
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mas as contradizia no mesmo instante. Isso possibilita que
façamos uma reflexão melhor sobre essa proposta. À tarde, daremos
continuação à discussão.

Agradeço ao Presidente da Mesa, Deputado Adelmo Carneiro Leão,
que tão bem conduziu esta reunião, com complacência, concedendo-
nos o tempo necessário. Obrigada.

O Sr. Ofir Viana Filho - E importante participarmos de um evento
como este, principalmente vocês, jovens estudantes. Quando temos
oportunidade de ouvir o Prof. Francisco de Oliveira, no meu caso,
sinto-me um leitor pobre. Vejo a necessidade cada vez maior de mais
leituras. Se vocês pararem, refletirem, tomara que cheguem à mesma
conclusão.

Reforço o convite da Profa. Dirlene para que estejamos todos à
tarde, quando ouviremos outras idéias para refletirmos. E importante
refletirmos sobre esses problemas e tirarmos da indiferença grande
parte dos cidadãos que culpam outros organismos pelas falhas
existentes. Estejamos todos aqui, à tarde. Obrigado.

O Sr. Carlos Alberto Teixeira de Oliveira - Cumprimento a excelência
dos dois conferencistas e também o alto nível do debate.
Lamentavelmente, o que será extraído ao final deste trabalho é que o
Brasil está desaprendendo o que é crescimento vigoroso. Precisamos
sair dessa armadilha, grande obsessão do País de enfocar apenas um
tema econômico, pelo combate à inflação, quando este já não é mais
o grande tema do cenário internacional. A resposta está a um palmo
na nossa frente: o País se reconciliar quanto antes com o
desenvolvimento, principalmente com taxas de crescimento vigorosas
e. sustentáveis. Creio que o País tem todas as condições para voltar a
crescer como no passado.

Na sessão da tarde, teremos oportunidade de discutir mais esse
tema. Agradeço o convite dos dois conferencistas e a oportunidade de
estarem conosco nesta manhã.

O Sr. Presidente - O Prof. Francisco de Oliveira, no início de sua
exposição, referiu-se a um dito mineiro de que a política é como as
nuvens, que a cada instante assumem uma forma diferente. Mas
quero dizer que essas formas diferentes dependem de fatores físicos
e climáticos. Assim, talvez a política brasileira se pareça com as
nuvens, mas há fatores que movem essa política, que determinam a
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forma das nuvens e o "carregamento" de cada uma delas. Mas,
como fazem o vento, a temperatura e o calor, temos que mover a
política - e quando digo nós não me refiro aos políticos, mas ao povo
brasileiro. Ou seja, nós, Nação, temos de fazer com que as nuvens se
movam de modo a fertilizar o solo brasileiro, para constituirmos uma
estrutura diferente neste País.

Estou convencido de que, se as nuvens constituem os políticos e os
governos, sem uma ação consistente do povo não conseguiremos
fazer as mudanças que são tão necessárias. Estou convencido de
que, para constituirmos o Brasil como uma grande Nação, capaz de
enfrentar esses enormes desafios, que são dependentes de
interesses internacionais, precisamos constituir principalmente as
universidades em um espaço de articulação mais profunda, de
conhecimento e de ação, para que as nuvens não se movam
aleatoriamente ou apenas dependentes de ventos diferentes daqueles
que movem os nossos sonhos.

Considero a presença dos Profs. Francisco e Luís Paulo e dos
demais economistas fator muito importante para reforçarmos a nossa
convicção de que, tomando decisões mais acertadas e mais
compromissadas com este País, é possível enfrentarmos e vencermos
esses desafios.

Agradeço demais a sua presença e as suas reflexões. Se Deus
quiser, ainda poderemos usufruir ou, pelo menos, testemunhar um
pouco dos avanços deste País, que, estou convencido, não dependem
só dos governos, que, por mais bem-intencionados que sejam, não
são capazes de promover as transformações que são tão urgentes e
necessárias para o Brasil. Isso depende de cada um e de todos nós.
Agradeço a presença de todos e, mais uma vez, convido-os para a
reunião da tarde, quando daremos continuação às nossas reflexões,
para que saiamos daqui mais fortalecidos e mais convencidos de que
cada um de nós tem um papel nessas mudanças tão necessárias ao
País. Agradeço também a presença dos estudantes da UNA e da
PUC, que aqui vieram enricj(iecer este momento.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e,
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Ási
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Deputadas e os Deputados para as reuniões especiais de logo
mais, às 14 horas e às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 30 REUNIÃO ESPECIAL DA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 13/8/2004

Presidência do Deputado Márcio Kangussu
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Palavras do Sr. Plínio
de Arruda Sampaio Júnior - Palavras do Sr. Fabrício Augusto de
Oliveira - Palavras do Sr. Valdernar Servilha - Esclarecimentos sobre
os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Márcio Kangussu - Rogério Correia -

Wanderley Ávila - Weliton Prado.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Márcio Kangussu) - As 14h15min,
declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Rogério Correia, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tornar assento à Mesa os
Exmos. Srs. Plínio de Arruda Sampaio Júnior, Professor de Economia
da Universidade de Campinas; Fabrício Augusto de Oliveira,
Economista e Consultor; e Valdemar Servilha, Professor de Economia
da Universidade Federal de Minas Gerais.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário do

Presidente do Conselho Regional de Economia, Sr. Ofir Viana Filho;
do Professor Emérito da Universidade de São Paulo, Sr. Francisco de
Oliveira; do Presidente da Sociedade de Economistas de Minas
Gerais, Sr. Carlos Alberto Teixeira de Oliveira; e da Presidente do
Sindicato dos Economistas de Minas Gerais, Sra. Maria Dirlene
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Trindade Marques.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Ciclo de

Debates Dez Anos do Plano Real.
Palavras do Sr. Plínio Arruda Sampaio Júnior

Boa tarde. Começo agradecendo o convite de vir a Minas conversar
com os estudantes, com a população, que vieram aqui discutir o Plano
Real.

Elogio a iniciativa da Assembléia, pois é a terceira vez que venho
discutir temas nacionais e não tenho notícias da mesma iniciativa por
parte da Assembléia de São Paulo. E fundamental entender os
problemas nacionais para que entendamos os estaduais. Na pessoa
da Profa. Dirlene Trindade Marques, agradeço a iniciativa dos
economistas mineiros de provocar um debate qualitativo sobre a
política econômica. No ano passado, os economistas organizaram o
manifesto "Agenda Interditada" para criticar a política econômica. Esse
manifesto propõe alternativas qualitativas de política econômica. Para
termos uma agenda alternativa é preciso um diagnóstico dos
problemas do Brasil e as possíveis soluções.

Qual o ponto de partida desse diagnóstico? Entender o que é o
Plano Real e seu impacto sobre os problemas do povo brasileiro. E
preciso um critério de avaliação para fazermos seu balanço. O meu
será entender o impacto do Plano no desenvolvimento nacional. Isso
nos coloca duas preliminares: entender o que é o Plano Real e o que
é desenvolvimento nacional. Como entenderei o Plano Real? No
mesmo sentido do pensamento do Prof. Chico de Oliveira. Não como
um episódio cirúrgico, mas no sentido lato, como, um esforço
sistemático de integrar o Brasil no processo de globalização dos
negócios. Assim, o Plano tem mais de dez anos. Começa em 1990,
quando houve uma inflexão radical na política econômica do Governo
brasileiro a partir da decisão do Estado de seguir o receituário do
Consenso de Washington, liberalizando a economia.

Em 1992, o Plano Real ganhou ímpeto. Após a abertura financeira e
a renegociação da dívida externa, o Brasil foi reintegrado ao mercado
de crédito internacional. Assim, o Plano se consolidou em 1994, com a
estabilização dos preços e a eleição de um Presidente profundamente
comprometido com a promoção das chamadas reformas liberais, a fim
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de que o Estado brasileiro virasse um Estado neoliberal e de que
fosse irreversível a decisão de se inserir subalternamente na
globalização.

Por fim, para surpresa da maioria da população, o Plano ganhou
novo fôlego em 2003, com a decisão do Governo Lula de reciclar o
modelo neoliberal, ou seja, de dar uma solução neoliberal para os
problemas do modelo neoliberal. Este é meu entendimento de Plano
Real: uma decisão de integrar o Brasil na economia mundial de
maneira subalterna, obedecendo as dinâmicas do processo de
globalização.

O que entenderei por desenvolvimento nacional? O esforço da
sociedade brasileira para controlar seu destino. Essa é a discussão do
desenvolvimento nacional, ou seja, a discussão da forma como se
controla a transformação e se subordina a mudança a uma vontade
social coletiva.

Assim, é necessário descobrir o impacto do Plano Real sobre o
futuro do Brasil como um projeto civilizatório, como uma sociedade
nacional. Começarei por essa preliminar, porque devemos ter um
critério de avaliação do Plano Real. Esse tipo de abordagem, o
impacto sobre o desenvolvimento nacional, contrasta com as análises
convencionais de política econômica, que, sem questionar os fins do
modelo e para quem serve o Plano Real, restringem-se a discutir
aspectos instrumentais e operacionais da política macroeconômica.
Essa é a perspectiva que domina o debate econômico brasileiro e que
monopoliza os meios de comunicação. Ela funciona como um círculo
de giz que limita o debate a uma discussão da concessão do acerto e
do erro na implementação das políticas capazes de garantir a
estabilidade dos preços. Como se a estabilidade dos preços fosse um
fim em si.

Essa idéia de transformar inflação baixa num fim em si acaba
obliterando a possibilidade de pensarmos em modelos alternativos.
Dessa forma, o debate fica polarizado entre alternativas binárias, que
vão discutir o acerto ou o erro da política econômica, sem discutir a
quem serve a política econômica e sem discutir a continuidade ou o
colapso do Plano Real, ou mesmo o seu significado mais profundo.

Entre os apologistas do Plano Real e os seus críticos convencionais,
há um surpreendente denominador comum, que é a incapacidade de
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desvendar novos horizontes para a sociedade brasileira. Nesse
marco, o debate do Plano Real é o que tem prevalecido. Por isso,
quando chega um novo Governo propondo um outro rumo... - na
verdade, a sociedade não tem rumo, assim como o Governo. Dessa
forma, o debate acabou restringindo as opções da sociedade
brasileira a alternativas canhestras - maior ou menor crescimento num
marco de crescimento baixo e de alta instabilidade.

Como vimos nessa manhã, o modelo desloca o centro dinâmico da
economia brasileira para o comércio internacional. Portanto, essa é
uma economia que tem uma dificuldade estrutural de sustentar o
dinamismo econômico. Nesse marco, nesse círculo de giz, esse
debate é para discutir a maior ou a menor regressividade social; a
maior ou menor concentração de renda. No entanto, nem se questiona
a segregação social, que é a marca característica da sociedade
brasileira; nem mesmo se discute o "apartheid" social. Apenas
estamos discutindo se será maior ou menor a concentração de renda,
e não a distribuição da renda e da riqueza.

Assim, nesse círculo de giz, estamos apenas discutindo a maior ou a
menor dependência externa. Não estamos discutindo a autonomia e a
soberania nacional.

Portanto, essa abordagem do Plano Real acaba negando o debate
sobre o significado real desse padrão de política da sociedade
brasileira.

Para fazermos um debate mais profundo, temos de começar
procurando entender qual é o problema da sociedade brasileira, O
José Martí, grande intelectual latino-americano, inspirador da
revolução cubana, poeta muito importante, diz: "Conocer es resolver',
conhecer é resolver. Resolver o quê? O problema. O ponto de partida
do conhecimento é o problema. O ponto de partida da nossa
discussão sobre o Plano Real tem de ser o problema do Brasil, porque
é. isso o que estamos discutindo, não o problema da inflação, que é
um aspecto. Estamos discutindo o problema do Brasil.

Qual é o problema do Brasil? O Brasil é uma sociedade em
formação do seu Estado nacional, em formação das condições que
permitem á sociedade controlar o seu destino. No capitalismo, a
variável de controle é o Estado nacional, que é uma máquina de poder
com dupla funcionalidade: defender a propriedade privada e disciplinar
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o trabalho, mas também tem a função de defender a burguesia do
burguês, o capitalismo do capital. As sociedades nacionais sem um
Estado plenamente constituído são incapazes de fazer a sua história,
de controlar o seu destino. Portanto, todo o problema brasileiro gira
em torno do problema da formação: formação do Brasil
contemporâneo, como dizia Caio Prado; formação econômica do
Brasil, reflexão do Celso Furtado; revolução burguesa no Brasil, raízes
no Brasil. Todos estão discutindo a formação.

Na longa transição do Brasil-colônia de ontem para o Brasil-nação
de amanhã, ficamos encalacrados no subdesenvolvimento e na
dependência. A burguesia fez o seu Estado, que aí está. Mas o
Estado feito pela burguesia não completa o Estado nacional, porque a
revolução nacional ficou pela metade, e a revolução democrática nem
sequer foi tocada. Esse é o nosso problema: de formação, sempre.

Nessa longa trajetória, quando pensamos no Brasil, vemos um País
subdesenvolvido e dependente, com uma casquinha de modemidade.
Mas, no fundo, podemos ver o antigo que existe dentro do Brasil, o
arcaico que somos. Este nosso Pais caminha no fio da navalha, entre
a nação e a barbárie. Esse é o dilema brasileiro.

O Furtado, ao refletir sobre o problema do subdesenvolvimento,
apresenta uma frase muito útil para pensarmos nos problemas do
Brasil, problemas de países subdesenvolvidos. Diz: "O
subdesenvolvimento, como o deus Jano, tanto olha para frente como
para trás, não tem orientação definida. E um impasse histórico que
espontaneamente não pode levar senão a alguma forma de catástrofe
social". Dessa forma, ele diz tudo. E a riqueza das formulações
sintéticas. O deus Jano é o deus que tem um 'olho na frente e outro
atrás. E o deus da transição. Por isso o primeiro mês do ano chama-
se janeiro. E o mês da transição.

Temos de saber se o subdesenvolvimento está olhando para frente,
para a formação, a consolidação, a afirmação da nação, ou para trás,
para a reversão neocolonial, para a barbárie. Esse tem de ser o nosso
critério de avaliação do Plano Real. Por quê?

Porque se o deus Jano olha para a frente, ainda que no
subdesenvolvimento, com injustiça, com irracionalidades, a Nação
caminhará. Porém, se o deus Jano olhar para trás, a contradição entre
Nação e subdesenvolvimento virará um antagonismo inconciliável,
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prevalecendo a Nação ou o subdesenvolvimento.

Devemos pensar o Plano Real nesse marco. Como tenho apenas
mais 3 minutos para pensá-lo, terei de ser rápido e direto. Qual é a
tese central? Que o Plano Real sancione o processo de reversão
neocolonial provocado pelo processo de globalização dos negócios. O
que é o Plano Real? Qual o balanço dos dez anos do Plano Real? E
um balanço sombrio, bom para quem participou das privatizações,
excelente para quem fez negócio na bolsa de valores e no mercado
financeiro de maneira geral, mas péssimo para o povo brasileiro.

Como me restam apenas 2 minutos, não explicarei como se chega a
esse diagnóstico, para que possamos fazê-lo no debate. E importante
entender o que ocorreu durante esses anos, ou seja, flexibilização do
trabalho, privatização, liberalização, ajuste fiscal permanente, política
monetária austera. E o Brasil se ajustando às exigências da
globalização. Esse ajuste, como bem lembrou o Prof. Chico de
Oliveira, não é passivo e inocente; não veio de fora para dentro. A
dependência está sendo reciclada, e o neocolonialismo, promovido
por agentes políticos internos, que têm as suas responsabilidades
políticas e históricas com o povo brasileiro. Essa política provoca uma
reversão neocolonial porque ela destrói, agride todos os processos
sociais construtivos em curso no Brasil; provoca a desestruturação da
indústria, uma ruptura nos mecanismos de mobilidade social, que é a
crise monumental de desemprego, a desnacionalização da economia,
uma crise federativa, em que a guerra fiscal e as políticas ativas de
segregação dos movimentos populacionais são apenas o
epifenômeno; provoca, ainda, o desmantelamento do Estado e, o que
é mais grave, uma crise da identidade nacional.

O Brasil não acredita em si mesmo. Qual era a esperança que
venceu o medo? Era a esperança de manter a inflação baixa? Não,
era a esperança de colocar o Brasil em novos rumos. Há o medo da
retaliação neoliberal, mas vimos o contra-ataque do medo sobre a
esperança, e vivemos uma tremenda ilusão.

Esse é um diagnóstico sombrio, que contrasta com outros, alguns
dos quais foram apresentados pela manhã, diagnósticos otimistas, de
gente conquistadora, que esquece o passado e só pensa nas
conquistas futuras. Esse diagnóstico sombrio diz que o Brasil vem de
duas décadas de crise profunda e tem pela frente décadas de crises
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profundas.

As novas gerações terão um País muito complicado. Estarão se
perguntando: Em quem eu acredito?

Quero fechar citando o Pe. Antônio Vieira: "Se quëreis profetizar os
futuros, consultai as entranhas dos homens sacrificados. Consultem-
se as entranhas dos que se sacrificaram e dos que se sacrificam, e o
que elas disserem, isso se tenha por profecia. Porém consultar as
entranhas de quem não se sacrificou nem se sacrifica nem se há de
sacrificar é não querer profecias verdadeiras e querer cegar o
presente e não acertar o futuro". Esse é o diagnóstico de nossos
grandes pensadores. Esse é o diagnóstico a que chega a reflexão de
Caio Prado, Florestan Fernandes, Celso Furtado e Chico de Oliveira.
E claro que contrasta com o dos leões do mercado financeiro, mas
vocês terão que ver, ao longo da história, quem acertou a profecia.

Palavras do Sr. Fabrício Augusto de Oliveira
Boa tarde. Agradeço à Assembléia e ao CORECON o convite para

participar deste ciclo de debates. Cumprimento os integrantes da
Mesa, Deputado Márcio Kangussu, e meus colegas e amigos de longa
data, Plínio e Valdemar, professores.

O Prof. Plínio já fez uma abordagem bem mais ampla do Plano Real,
considerando as teorias de desenvolvimento e a problemática do
capitalismo dependente, o que facilita bastante o nosso trabalho.

Infelizmente, não pude participar da reunião da manhã, quando
várias outras questões foram tratadas pelos Profs. Chico de Oliveira e
Rosenberg. Talvez haja aqui alguma repetição.

Esquematizei a apresentação de minha avaliação do Plano Real de
forma a . focalizar mais os resultados que ele ainda pode de fato
oferecer à sociedade. Formulei a seguinte pergunta central: O modelo
econômico atual, considerando os custos que tem imposto à
sociedade e os custos maiores que continuarão sendo impostos, tem
condições e perspectivas para oferecer melhores dias para a
sociedade?

Essa pergunta deve nortear minha exposição, e, para respondê-la,
cheguei a formular mais seis perguntas, por meio das quais estaria
conversando com as questões levantadas. Entretanto, o tempo é
curto, e passarei por elas rapidamente, mesmo porque algumas já
foram aqui tratadas.
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A primeira pergunta é a seguinte: Há o que comemorar em

relação ao Plano Real, a suas conquistas e aos benefícios que trouxe
para a sociedade? Há pelo menos uma coisa. A primeira, sempre
mencionada, é a estabilidade dos preços. De fato, antes da
implementação do Plano Real, a economia se defrontava, desde
meados da década de 1980, com a ameaça permanente de um
processo hiper-inflacionário, com todas as conseqüências que tal
processo acarreta ao tecido econômico e social.

A engenharia do Plano Real conseguiu reverter esse processo.
Saímos de uma situação, às vésperas do Plano, em que taxas de
inflação estavam próximas a 40% ao mês e ingressamos em um
cenário com taxas de inflação que podem ser consideradas de nível
moderado e não rastejantes.

E inquestionável que essa conquista tenha de ser atribuída ao Plano
Real. Há dez anos, estamos passando por esse quadro de
estabilidade monetária, que foi uma conquista desse plano.

Parto para a segunda pergunta: Passados dez anos do lançamento
do Plano Real, que benefícios essa estabilidade monetária trouxe para
a sociedade? Essa pergunta é legítima. Como o Prof. Plínio expôs, a
estabilidade não pode ser vista como um fim em si mesma. Na
verdade, a estabilidade monetária é uma condição necessária,
embora não suficiente para garantir a criação das condições
necessárias para que a economia ingresse em um processo de
crescimento sustentado, com todos os benefícios que isso acarreta
para a sociedade em termos de expansão da renda, de geração de
emprego, de melhor distribuição de renda e de avanço tecnológico.

Portanto, é mais que legítimo, na perspectiva de não se considerar a
estabilidade monetária como um fim em si mesma, que se faça essa
pergunta.

Não é necessário apresentar os dados relativos aos campos
econômico, social e financeiro, para mostrar que, de fato, o Plano
Real, em todos os sentidos, representou um retrocesso para o País,
pois impôs um custo muito alto. Se observarmos o indicador do PIB,
notaremos um crescimento médio, ao longo desses dez anos, de 2.2.
O PIB "per capita" da economia praticamente não andou; talvez, tenha
sofrido uma pequena involução, mas, pelos dados que levantei, o
crescimento foi totalmente medíocre. Entre os extremos, foi de apenas
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5%.

A taxa de desemprego, que, pela metodologia do SEAD-DIEESE,
era de 15% em 1994, já está, há algum tempo, em torno de 20%. Os
indicadores sociais são os piores, o setor público praticamente faliu
nesse processo, a carga tributária aumentou dez pontos percentuais
do PIB tendo em vista os novos compromissos assumidos pelo
Governo. E o mais grave é que o endividamento praticamente dobrou
nesse período, saltando de 30% para 60%. Tirando a estabilidade do
preço, não podemos, passados 10 anos, considerar que essa
estabilidade tenha se traduzido em benefícios para a sociedade. Pelo
contrário, ela impôs um custo muito alto.

Rapidamente passo à terceira pergunta: Por que se chegou a essa
situação? Pela arquitetura do modelo. Temos de considerar o modelo
desde a sua implementação, em 1994, como duas etapas. A primeira
vai de 1994 a 1998, e a segunda se inicia em final de 1998, início de
1999, com a mudança da arquitetura do plano, prolongando-se até
nossos dias. Infelizmente, o Governo Lula não alterou as peças, mas
deu continuação a esse modelo, radicalizando.

Na primeira fase, a arquitetura do plano esteve assentada em três
peças. A primeira foi, inicialmente, um câmbio fixo, com uma paridade
limite de até U$1 ,00 por R$1,00. O real não poderia valer menos que
o dólar, poderia valer mais. Mas depois, em 1995, a peça foi
abandonada. A segunda peça, pelo fato de não se ter construído a
âncora fiscal, consistiu no trabalho com uma política de elevadas
taxas de juros para manter a atração de capitais externos e controlar o
crédito da economia. E a terceira consistiu numa rápida abertura
comercial no processo de inserção nessa nova ordem globalizada.

As conseqüências desse modelo, com a precessão do câmbio,
elevadas taxas de juros, conduziram o País rapidamente para um
grande processo de endividamento. A dívida pública, com proporção
do PIB, saltou, de 1994 para 1998, de 30% para 43%, o que
despertou uma grande desconfiança dos agentes econômicos,
internos e externos, sobre a capacidade de solvência do Estado.

Em 1998, o País quebrou, e tive de recorrer ao FMI para dar
continuação ao plano. A dívida passou a exigir, num segundo
momento, uma mudança do modelo para garantir que ela não
crescesse de forma descontrolada. As peças do modelo foram
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alteradas. Adotou-se um modelo com câmbio flutuante,
abandonando-se o câmbio fixo, com ampla mobilidade de capitais.
Uma segunda peça desse modelo foi o regime de metas de inflação,
que substituiu a âncora cambial que predominou na fase anterior. A
terceira peça do Plano consistiu na geração de superávits primários
elevados e crescentes para impedir o crescimento descontrolado da
dívida. Esse novo modelo implicou para o País a renúncia ao
crescimento econômico, que é a fase mais dolorosa que estamos
vivendo. A economia foi almejada a partir dessa segunda etapa. Esse
é o modelo que tem tido continuação no atual Governo.

Minha pergunta: "esse modelo é sustentável? Ele tem condições de
resolver os problemas da economia e com isso remover os obstáculos
para o crescimento econômico de forma auto-sustentável?". A
resposta é não, por algumas razões. Primeiro, porque todo esforço
que tem sido feito pelo Governo tem sido insuficiente para reduzir a
dívida a tamanhos toleráveis pelos credores internacionais.

A dívida, como havia apontado, saltou de 30% para 64% ao ano em
pouco tempo, e hoje foi reduzida para 56%. Mas o esforço que tem
sido feito para pagar a dívida por intermédio da geração de superávits
primários tem sido insuficiente para impedir seu crescimento.
Trabalhamos com um déficit nominal do setor público que oscila entre
8%, 9% e 10% do PIB e geramos superávits primários equivalentes,
no último ano a 4,3%.

O que não é pago é integrado no estoque da dívida. Então, ela tem
mecanismo de auto-alimentação e progressividade. E tudo isso
apesar de todo o sacrifício e esforço que está sendo feito pela
sociedade brasileira para impedir o seu crescimento descontrolado. A
situação é insustentável, porque já não há espaço para novos ajustes.
Pode ser até que se consiga, mas já não há espaço.

A carga tributária brasileira já foi elevada a níveis intoleráveis,
asfixiantes para a atividade produtiva e para a sociedade brasileira.
Para garantir o superávit primário, chegamos a uma carga tributária,
no ano passado, em torno de 36%. As projeções do IBPT, para este
ano, são para uma carga de 38%.

Nessa progressão, pode até ocorrer um processo de desobediência
fiscal na sociedade, como já se tem observado em algumas questões
tributárias.
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O patrimônio público, por meio do processo de privatização, já foi

praticamente liquidado. Restam algumas poucas atividades que não
foram privatizadas, como a PETROBRAS, a geração de energia, o
Banco do Brasil, que são extremamente delicadas. Então,
R$100.000.000.000,00 do patrimônio público foram "torrados" para o
abatimento da dívida, no entanto, não conseguiram impedir que ela
atingisse esses níveis.

O ajuste pelo lado do gasto do orçamento está nos seus limites. O
Governo não tem espaço para cortar mais despesas, porque as
chamadas despesas discricionárias, que permitiram ser cortadas,
dado o seu enrijecimento, estão reduzidas, no orçamento federal e
também nos Governos Estaduais, a menos de 10%. Boa parte desses
recursos que estão livres supostamente é destinada ao funcionamento
da máquina pública. Portanto, em virtude da Constituição, das normas
que protegem determinadas despesas e dos juros, que se tornaram
sagrados no orçamento, não há espaço para corte de gastos.

A opção que se tem colocado atualmente é explorar a PPP, parceira
público-privada, em vista de já não ser possível endividar-se nem
aumentar-se carga. Na situação institucional atual, não é possível
reduzir gastos num montante necessário para continuar um ajuste que
se tem traduzido em prejuízos grandes para a economia e para a
sociedade. Então, surge a PPP como medida salvadora, mas se trata
de uma opção que levará a mais endividamento, a mais enrijecimento
do orçamento, porque o pagamento dos compromissos assumidos
terá de ser priorizado em relação a determinados gastos. Então, não é
•uma opção muito favorável.
Todo esse esfçrço permite o desenvolvimento econômico? Não, por

algumas razões. O crescimento, de forma sustentada, diz que
qualquer ensaio ou surto de crescimento, por pequenos que sejam,
esbarram em vários problemas. Um deles são os compromissos
assumidos pela política econômica nas metas de taxas de inflação e
geração de superávit primário. Qualquer desvio dessas metas força o
aborto do crescimento.

Um outro ponto é que o crescimento esbarra em restrições externas
fortíssimas dada a alta vulnerabilidade da economia brasileira. Ele
termina, portanto, quando essas restrições se acentuam.

Um outro ponto diz respeito aos limites da infra-estrutura econômica,
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aos gargalos estruturais da economia brasileira, porque o setor
público não dispõe de mais recursos para investir nesses setores.

Portanto, temos apagão das estradas e da energia. Qualquer
crescimento mais forte acentua esses gargalos e impede a sua
continuidade.

Qualquer tentativa de crescimento bate na capacidade de oferta do
setor privado, que há tempos não investe. Estamos com uma taxa de
investimento global da economia - não discutirei sua qualidade - em
torno de 18%, desde 1995. Em 1994, chegou a 21,5%; ninguém
investe. Não há perspectivas favoráveis nem confiança do
empresariado para investir.

Então, o surto de crescimento, que muitos economistas do mercado
estão analisando com otimismo, já está batendo em todos os tetos:
capacidade de oferta do setor privado e insuficiência da infra-
estrutura. Ele já está pressionando os preços. A política de câmbio
está sinalizando que pode elevar as taxas de juros. Portanto, esse
pequeno crescimento pode ser abortado.

Nessa perspectiva, trata-se de um modelo insustentável, que não
resolve os problemas da sociedade brasileira nem sinaliza que dias
melhores virão. Por quê? Porque não resolve o problema, já que a
dívida possui determinantes de crescimento que não estão sob
controle da política econômica, mas sim do mercado internacional, do
cenário nacional, via câmbio, dos especuladores internacionais, da
taxa de inflação, dos preços e dos juros, que não estão totalmente sob
o controle da política econômica.

A política econômica abdicou de sua autonomia de manejar os
instrumentos econômicos, para garantir as metas acertadas nos
compromissos com o capital financeiro e com o FMI.

O modelo não abre espaços para o desenvolvimento econômico. As
forças do anticrescimento são fortes, barram um crescimento
econômico auto-sustentável. Claro que pequenos surtos de
crescimento teremos. O que fazer? Na verdade, talvez o Prof.
Valdemar retome essa uestão, mas temos de buscar outra
alternativa de modelo econômico, com outras peças e com um "mix"
de instrumentos de política econômica voltados para o crescimento
auto-sustentável. Obrigado.

Palavras do Sr. Valdemar Servilha
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Primeiramente, cumprimento o Deputado Márcio Kangussu,
Presidente desta Mesa, e os meus dois antigos colegas, como disse o
Fabrício, não tão velhos assim, Fabrício e Plínio. O Fabrício não
merecia meu cumprimento, pois O que ele não quis discutir passou
para mim, falando que eu discutiria o assunto. Brincadeira!
Cumprimento também esta Casa pela iniciativa, em nome de seu
funcionário, meu amigo, jornalista Jurandir.

Agradeço a Assembléia por promover este evento, assim como os
economistas, que hoje comemoram 52 anos de existência, em nome
dos nossos Presidentes do conselho, da sociedade e do Sindicato dos
Economistas, presentes neste evento.

Na verdade, não farei uma discussão tão aberta e ampla, como fez,
pela manhã, o Prof. Chico de Oliveira, nosso grande mestre. Talvez
não entrarei nessa discussão.

Hoje, acho que hoje o Plínio caminha um pouco mais. Na verdade,
que plano é esse? A quem serve tudo isso? Essa é a discussão que o
Plínio faz aqui, é sua contribuição. Mas há também outra discussão
que traz um detalhamento das perguntas, como fez o Fabrício.

Aproveito a oportunidade para fazer um ajuste comigo mesmo.
Concordo com o Plínio, isso veio desde 1990. Há dez anos, tão logo o
Plano Real tomou forma, em 1994, inicialmente com a (JRV, em
janeiro, e, posteriormente, em 1 0 de julho, quando se transformou em
real, abandonando a moeda antiga, o cruzeiro, eu já tinha certa dose
de indignação.

Somos professores, e aproveito para lembrar que não basta ser
professor, é preciso ser educador. Quem me conhece - há aqui alguns
ex-alunos e colegas meus - sabe que eu carrego comigo , certa dose
de indignação com relação à realidade, à sociedade e aos fatos
presentes. Naquele momento, não foi diferente: escrevia um artigo
tentando fazer um acerto de contas. Para tanto, nem pensei no
Sermão do Pe. Vieira que você leu aqui, Plínio. Na verdade, eu
tentava ver o que acontece do outro lado, e isso era muito
interessante.

Na febre da aceitação generalizada que o Plano Real gerou dentro
da sociedade - não chegou aos fiscais do Sarney, de 1986, mas
chegou a algo próximo, bem mais adiante -, escrevi um artigo
chamado "O Brasil do real e o Brasil real. Meu objetivo era mostrar:
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olha, existe o Brasil do real, que é o que estão tentando vender-
nos; e há o Brasil real, que será aquele do custo, da conta que
teremos de pagar.

Agora, é importante fazer um ajuste para saber se, há dez anos,
estive mais próximo do Vieira ou se abandonei completamente essa
visão, e vou tentar caminhar um pouco dentro dessa morte para
pensar sobre se sabemos fazer algo a não ser ficar perplexos.
Imagino que todos nós estamos um pouco perplexos com relação ao
Plano Real. Podemos conversar sobre algo. Não é demérito se, em
determinado momento, dissermos: não temos a fórmula. Até porque
estamos cansados de mágica. Devemos partir do princípio de que
mágica não dá certo. Mais uma vez, a história nos deu uma lição. Já
tínhamos aprendido com o milagre econômico que crescer era fácil, o
problema era pagar o custo do crescimento. Com o Plano Real,
acabamos aprendendo que cortar a inflação é tão fácil quanto crescer,
o problema é pagar o custo político, econômico e social desse corte,
que é o que está acontecendo hoje.

Entendo que, no momento em que começava o processo de
implantação, tentaram-nos vender isso, O Fabrício se lembra muito
bem: cortou-se a inflação, introduziu-se a idéia de como o Brasil é
"expert". O Brasil já havia criado muitas vezes; o Brasil criou correção
monetária, deu lições ao mundo de que é possível ser criativo.
Naquele momento, em 1994, também o foi, criando as duas moedas.
De que maneira saiu do dilema do processo da indexação? Fazendo
todo o processo de indexação. Talvez seja o único país que tenha
aprendido no processo hiperinflacionário, como ocorreu com o
processa de hiperinflação na década de 20, em 1923, na Alemanha,
que tinha aprendido o que é um processo de indexação total,
arrebentando a economia alemã com o marco e colocando a outra
moeda internacional como única âncora possível naquele momento.
Mas o custo social foi muito grande.

O que fez o Brasil? Conviveu com duas moedas, quebrando uma, ou
seja, deixando uma correr com a inflação e a outra não. Com  isso,
quebra a memória inflacionária, por meio da manutenção dos preços
relativos. Após a total indexação, acaba-se com o cruzeiro,
transforma-se a LJRV em real, pegando a unidade, tirando os valores,
deixando somente o R de URV, ficando só com o real, que era a parte
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intermediária. Houve um enorme apelo da sociedade, porque era
um nome importante, o real, inclusive com participação histórica.

Com base nisso, quebra-se a memória inflacionária. Eliminava-se
um problema. Estabelece, como lembrou bem o Sr. Fabrício, duas
âncoras. Chamarei de duas âncoras. Ele pensou em três. Chamarei
uma de externa, pensando as duas que o senhor pensou, do ponto de
vista externo; e uma, a variável, a âncora interna.

Estabelece-se uma taxa de câmbio, ajudado por aquilo que ele
chamou de redução das tarifas de importação, e coloca-se junto a
sobrevalorização do câmbio, o que altera tudo, completamente,
passando a haver uma mudança na relação de trocas.
Acompanhando isso, tem-se um barateamento dos bens importados e
um encarecimento dos produtos, dos bens exportáveis e,
conseqüentemente, nesse processo, caminharíamos para um
problema sério na balança de pagamentos. Como se resolve isso e,
ao mesmo tempo, como isso teria de ser coadjuvado? Coadjuvado
pela taxa de juros interna.

Todos falaram, naquela época, que a taxa de juros interna tinha uma
função importante de atuação como contenção da demanda interna,
como prêmio pelo não-consumo. Eu diria que a importância maior foi o
que não foi alardeado naquele momento. A taxa de juros interna era
para manter o diferencial entre a taxa interna e a internacional, para
servir de atrativo ao capital internacional que teria de afluir ao País, ao
Brasil, e não migrar em seu retorno para o capital internacional, para a
esfera internacional, como forma de garantir o déficit no balanço de
transações correntes, o que era iminente.

Alguém falava que foi ingenuidade. Não, o Governo sabia disso
naquele momento. Conhecemos todas as pessoas que lá estavam no
poder. Nenhum deles era ingênuo, incompetente ou muito
irresponsável, desse ponto de vista. Acreditavam que essa era uma
saída e., logicamente, tinham de acreditar nos bons ventos do
mercado internacional.

Essa âncora que aguçava essa concorrência funcionava como
mecanismo de freio dos preços do México, e é aí que vem a história.
Como bem lembrou o Sr. Plínio, vem toda a história da auto-
suficiência do plano. O plano se bastava. Ele era auto-suficiente. Da
auto-suficiência para a arrogância foi um passo. Tínhamos, então, o
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Imperador D. Fernando. Aliás, D. Fernando II, porque D. Fernando
1 foi aquele que tiramos do Governo pelo "impeachment". Tivemos um
segundo imperador nesse processo.

Mas era lógico, desse passo para a arrogância era um caminho. A
grande questão é que, nesse processo todo, essa era a fórmula mais
ou menos imaginada, e foi mais ou menos assim que começou tudo e
que veio o processo do plano, sem ingenuidade nenhuma. Penso que
sabiam o que estavam fazendo.

Um segundo aspecto. Esse era o Brasil do real que eles
alardeavam. Mas e o Brasil real? O Brasil real vinha com queda no
crescimento, porque se cortavam as exportações, se freava o
mercado interno, se aumentava a participação. Só para terem uma
idéia, em 1990, 89% do maquinário e equipamento para investimento
no Brasil era nacional. Em 1997, apenas 59%. E fomos decrescendo
nesse processo. Ou seja, internacionalizamos o processo, não de
geração de tecnologia, mas de incorporação da tecnologia do parque
produtivo nacional.

Esse era o processo. Houve aumento do desemprego, a partir do
segundo semestre de 1995, depois daquele espasmo inicial. Como se
deu o crescimento? A economia não cresceu nesse período? Cresceu
não por meio da produtividade da mão-de-obra, que cresceu apenas
0,3% ao ano, na década de 80. Na década de 90, entre 91 e 97,
passa-se a crescer 8,7% ao ano. Portanto, convive-se com o pior dos
mundos. Baixa taxa de crescimento, e - o que é pior - essa baixa taxa
de crescimento não é incorporada do ponto de vista do emprego, e
marginalizado. Tem-se um mundo onde começamos a construir esta
coisa extremamente complicada que herdamos. Esse era q Brasil real.

Por outro lado, este Brasil real herdava também, do ponto de vista
externo, o crescimento da dívida externa. Em 1994, a dívida era de
US$1 48.000.000.000,00, e, em 1998, de US$243.000.000.000,00.
.Com isso, o Brasil tinha de elevar a taxa de juros, não só para frear

o consumo interno, mas também para servir de atrativo para o capital
internacional. Isso trouxe o aumento da dívida interna por meio da
emissão de novos títulos, até para esterilizar essa moeda
internacional que tinha de entrar quando se adotava uma política
monetarista, e, por outro lado, decorrente da própria rotatividade da
dívida pública, que começava a crescer dentro desse processo. Ela
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gerava mais emissão, e com isso a dívida interna aumentava.

Em 1994, a dívida interna era de R$69.000.000.000,00 e saltou, em
1998, para R$343.000.000.000,00. No primeiro mandato de O.
Fernando 1, tivemos um crescimento da dívida superior a 400%, mas a
sociedade ficou calada. Desde o primeiro momento, fiquei perplexo. A
sensação que tive foi a do indivíduo que, como aquele boi que vai
para o matadouro e não tem como sair daquele corredor polonês, vai
indo para o matadouro desta sociedade brasileira.

Daí veio o déficit público crescente: de 1,3% do PIB de superávit, em
1994, subimos para 4,3%, em 1997. Criou-se a fórmula da saída do
nominal para o operacional. O FMI, para aceitar o nosso acordo, teve
de criar uma nova fórmula de medição do déficit público. Não fomos
tão pouco importantes do ponto de vista da articulação internacional,
inclusive da questão levantada aqui do Consenso de Washington.
Fomos também importantes dentro dessa história.

Aí vieram as grandes questões. Do ponto de vista das contradições
do Brasil real, estávamos com um barril de pólvora instalado aqui.
Desemprego, violência, miséria, estagnação e dívida. Nossa única
dúvida era quanto ao tamanho do pavio que já estava aceso. O que o
Governo fez? Em 1998, fiquei perplexo quando vi no jornal a
declaração de um líder empresarial paulista importante, que depois
virou Deputado, o qual propôs ao conjunto dos trabalhadores uma
greve geral em favor do emprego, das reformas e do crescimento.
Vejam a que ponto chegamos: um grande Presidente de uma
instituição paulista fazer isso.

O Governo mudou sua preocupação para as contas externas. Como
lembrou o Fabrício, introduziva livre flutuação do câmbio, mas a saída
foi parcial. Manteve a segunda âncora da taxa de juros e a
aprofundou. Tirou a taxa de câmbio como âncora, mas a substituiu por
outra âncora. Agora a estabilização de preços deve ser feita pela
política monetária. Mas antes, não, era a atração do capital
estrangeiro. Essa âncora era para a sociedade e o capital financeiro
acreditarem.

Foi feita a âncora do ajuste fiscal com a fórmula do superávit
primário, que era de 0% do PIB em 1999 e chegou a 3,25%, já em
2000. O superávit fiscal deveria compensar o elevado custo da dívida
pública. Essa era a solução arquitetada pelo Plano Real. O Governo
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nem esperou a publicação oficial do resultado das eleições para
fazer mudanças.

Naquele momento, passamos a viver um novo Brasil real
extremamente complicado, porque a alternativa era conseguirmos
acreditar que o plano era, única e exclusivamente, de estabilização ou
que, na verdade, poderia fazer toda a solução neoliberal através da
crença do liberalismo total, com a liberdade dos agentes econômicos
do mercado. Não é nem uma coisa nem outra.

Acreditar que um plano de estabilização possa cumprir o papel de
um plano de desenvolvimento, conforme dito pelo Plínio, é miopia ou
ingenuidade. Ainda mais o Plano Real, que é umbilicalmente atrelado
a um projeto neoliberal. E uma ilusão acreditar que seja uma solução.
Por outro lado, temos dez anos de política econômica de curto prazo
desvinculada de um projeto de desenvolvimento. Não basta controlar
a inflação e o déficit público para o gigante adormecido começar a
crescer. O livre jogo das forças de mercado não promoverá o
crescimento.

Vi isso apenas na Revolução Industrial inglesa. No arremedo da
história, na repetição, os europeus tiveram que ser ajudados pela
recuperação americana do pós-guerra; em todos os demais casos,
seja na Alemanha, no Japão ou nas recentes experiências asiáticas,
houve uma articulação entre a sociedade e o capital e entre o capital
nacional e o internacional - todas mediadas pela presença do Estado,
que sempre cumpriu esse papel.

Como o Estado brasileiro mediará sem capacidade de atuar como
agente de investimento? E o grande captador interno para fazer face
ao serviço das dívidas interna e externa. Hoje de manhã, alguns
disseram que qualquer crescimento acima de 5%, em um ano, ou de
3%, persistente, esbarrará nos problemas externos e na articulação
entre o investimento produtivo público e o privado. Esse é o problema.

Portanto, o Estado brasileiro precisa definir rapidamente uma política
tecnológica industrial e produtiva e novas políticas de crédito para o
setor produtivo e de comércio exterior, para que não seja a
recuperação do pré-29, como lembrava a sua discussão na questão
anterior. Temos, ainda, que saber o espaço para ação dos capitais
privados nacionais e internacionais, a articulação com o investimento
público e desarmar a armadilha fiscal sem cair na história pura e
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simples da carga tributária.

O Fabrício lembrou que a carga tributária aumentou cerca de 9%.
Coincidentemente, é justamente o que significam nossos juros em
relação ao PIB. Será que é por acaso? Temos que sair dessa
armadilha. O Estado não pode mais continuar cuidando, e mal, dos
gastos correntes e do serviço da dívida nem abandonar o
investimento.

Fabrício, tenho visto apresentarem três alternativas. A primeira é
cortar os gastos correntes e os investimentos. Que investimentos
cortaremos? Que gastos correntes? Como comprimir saúde,
educação, alimentação, entre outros, frente à situação de miséria que
vivemos? Estamos no osso. Segundo, dar o calote na dívida. Não sei
se alguém pensaria nisso. Terceiro, baixar os juros drasticamente e
anular o perfil da dívida. Como fazer isso sem a atuação do Estado
como mediador? Sem o respaldo da sociedade e a legitimidade
necessária para fazê-lo perante o capital? A sociedade deve fazer
essa escolha, e seus representantes devem executá-la. Não adianta
permanecermos lamentando a herança maldita que recebemos e dar
seqüência a ela.

Prefiro a expressão do nosso mestre Chico de Oliveira, que falou,
pela manhã, em desatar o nó-de-marinheiro. Temos de desatar esse
nó percorrendo alguma trilha para que possamos avançar mais.

O meu tempo está-se esgotando. Não fui muito além das questões
levantadas por você, Fabrício, mas agradeço a paciência de todos por
terem me ouvido. Talvez tenha repetido aquilo que os dois expositores
falaram de maneira mais própria.

-.	Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Informamos que os participantes poderão

formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia.
Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes
que fizerem uso do microfone que se identifiquem e sejam objetivos e
sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada
participante disporá de até 3 minutos, sendo garantido o mesmo
tempo para as respostas.

Debates
O Sr. Ofir Viana Filho - Sr. Presidente da Mesa, Deputado Márcio
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Kangussu, Profs. Plínio, Fabrício e Valdemar, saúdo todos que
aqui compareceram para abrilhantar este evento. Vieram com idéias
apropriadas, trazendo esclarecimentos e mostrando como é
importante que a sociedade participe da transformação deste País,
por intermédio de pessoas jovens como vocês.

A Casa do Economista, por meio de suas entidades representativas,
o Conselho Regional de Economia, o Sindicato dos Economistas e a
Sociedade dos Economistas, com esta Assembléia Legislativa,
entenderam por bem convocá-los. E a platéia está presente para, num
momento de reflexão, entender todo este processo de política
econômica que estamos atravessando.

O nosso desejo é que o cidadão não fique igual àquele indivíduo que
pulou do 12° andar, e, ao passar pelo 6 0 andar, alguém lhe perguntou:
"Como está?". E ele, sorrindo, feliz, respondeu: "Até aqui, tudo bem".
Para que esse "tudo bem" seja refletido e discutido com a sociedade e
para que ela participe do resultado final, a Casa do Economista, junto
com esta Casa, promoveu este encontro.

O nosso agradecimento aos expositores, ao Deputado Márcio
Kangussu, em cuja pessoa agradecemos e cumprimentamos todos os
demais Deputados, e aos que aqui compareceram. Que não permitam
que a indiferença e a negligência sejam mais fortes que o raciocínio e
a meditação por que estamos passando.

O Sr. Presidente - Obrigado, Sr. Ofir Viana Filho, Presidente do
Conselho Regional de Economia de Minas Gerais e parceiro da
Assembléia neste ciclo de debates. Pergunta dirigida ao Prof. Plínio
pelo Sr. Érico Andrade Grossi, do Sindicato dos Economistas: "Em
relação ao modelo econômico neoliberal proposto para a sociedade
brasileira, gostaria que o senhor comentasse o seguinte antagonismo:
se a participação do Estado na economia está se reduzindo por meio
das privatizações e das PPPs, por que a carga tributária tem
aumentado ao longo destes dez anos de Plano Real? Como
compatibilizar eficiência de mercado com aumento da carga
tributária?".

O Sr. Plínio de Arruda Sampaio Júnior - Por que a carga tributária
aumentou? Basicamente para pagar juros. O tamanho do superávit
fiscal, de 4,25%, é mais ou menos o aumento da carga tributária
durante o período pós-94, ou seja, estamos pagando tributo para
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transferir recursos aos banqueiros. Darei um número para os
senhores terem uma idéia do que significa essa sangria financeira. Se
contabilizarmos todos os gastos do Governo Federal, não importando
a origem do recurso - se recurso fiscal financiado por expansão
monetária ou por dívida -, constataremos que 57% desse total se
destina a amortizações e juros da dívida. São, portanto, despesas
financeiras. Aí começa o orçamento. Não teremos crescimento
sustentável, porque o eixo dinâmico da economia não é mais o
mercado interno. O que é uma política keynesiana? E se endividar
para poder fazer aumento de demanda agregada. Toda a nossa
capacidade de endividamento é gasta com a rolagem da dívida. Como
isso ainda não é suficiente, temos de gerar um superávit fiscal para
pagar parte dos juros com dinheiro bom, ou seja, dinheiro de origem
fiscal, que não gera novas dívidas. Essa é a resposta.

A segunda questão:  como compatibilizar carga tributária com
eficiência econômica? E impossível. Mais importante ainda é que,
antes da eficiência econômica, temos de enfrentar os problemas
sociais. E as pessoas precisam estar bem esclarecidas quanto ao fato
de que o Brasil só tem competitividade em setores de baixo grauS de
incorporação tecnológica, ou seja, o Brasil está virando uma nova
economia primário-exportadora. Há um "boom" de exportação. O
Ministro chega a falar em milagre verde, mas pensem bem na história
do Brasil: o nosso País sempre foi um sucesso de exportação.
Primeiro foi a cana, depois o ouro, passando também pelo café,
borracha, algodão, cacau. Agora estamos novamente no agronegócio.
Não temos capacidade de competir com o exterior nos setores nobres,
mesmo que a carga tributária diminua. E ela deve diminuir, porque é
regressiva e constitui um ônus desnecessário, imposto sobre a
sociedade para honrar dívidas.

O Sr. Presidente - Pergunta de Daniel, da PUC-Minas, dirigida ao
Prof. Fabricio: "O senhor concorda que o Plano Real conseguiu
estabilizar a economia? Porém falta confiança no Brasil,
principalmente quanto à fiscalização, visto que tanto a reforma agrária
quanto a tributária não se fizeram de forma satisfatória".

O Sr. Fabrício Augusto de Oliveira - A estabilidade não é duradoura,
ou seja, não está assegurada pelos fundamentos da economia. A
estabilidade foi obtida às custas de um grande endividamento do
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Estado e da renúncia ao crescimento. Portanto, qualquer abandono
desse compromisso poderá fazer com que retorne a instabilidade. A
estabilidade não é suficiente para garantir o crescimento, O Plano
Real, que era um programa de estabilização, não estabeleceu uma
ponte para o futuro, o que era uma condição necessária.

Pode ser que tenha havido confiança no início do plano, mas ela
deixou de existir. Um Estado que apresenta um nível de
endividamento de 60%, farol para os credores internacionais e
credores internos, coloca-se em situação de insolvência. Isso não
desperta confiança. Um Estado que não tem capacidade de investir
em infra-estrutura econômica, de reduzir o custo-país e de garantir o
crescimento industrial não tem condições de enfrentar os gargalos
estruturais, ou seja, a insuficiência de infra-estrutura, esbarrando em
portos, estradas, energia e assim por diante. A confiança não está
presente.

Todas essas limitações dificultam a realização das reformas, O
Estado não dispõe de recursos suficientes para realizar reforma
agrária, uma vez que boa parcela do orçamento está comprometida
com o pagamento dos juros. Não se pode realizar reforma tributária,
pois uma reforma tributária decente implica perda de recursos. O
sistema teria de ser modernizado, eliminando-se cobranças em
cascata, que depõem contra a competitividade e a reorganização do
sistema federativo. Com isso, o Governo Federal perderia recursos, o
que limita a realização da reforma tributária, aumentando a
desconfiança dos agentes econômicos em relação á capacidade de o
Estado resolver os problemas de forma a obter-se crescimento auto-
sustentado.

O Sr. Presidente - Pergunta de Vinícius Gontijo e João Lucas, do
Centro Universitário UNA, dirigida ao Prof. Valdemar: "Uma vez que o
senhor não considera a estabilização essencial para o crescimento, o
que o senhor diz sobre o efeito de concentração de renda causado
pela inflação?".

O Sr. Valdemar Servilha - Em nome do Fabrício e do Plínio,
agradeço por você nos ter chamado de jovens. Pela forma como a
pergunta está feita, dá a impressão de que fiz apologia da inflação. Se
passei essa impressão, provavelmente me expressei mal. Essa não
foi a idéia do meu pronunciamento.
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Não sou contra o combate à inflação nem contra o processo de
estabilização, mas contra a forma como isso foi feito, ou seja, a
escolha realizada para elaborar, para criar esse processo
antiinflacionário, a busca da estabilização. Portanto, estava criticando
o alto custo do processo de estabilização que promovemos na
economia brasileira.

Longe de mim defender a inflação. Na verdade, a história sempre
nos ensinou, ao longo do tempo, que, em momentos de liberalização
maior, há crescimento, ou seja, é muito mais fácil crescer quando há o
mínimo de inflação, desde que sob certo controle. Assim diziam os
trabalhistas ingleses do pós-guerra, com o "stop and go", e assim
eram todas as economias ocidentais desenvolvidas nessa política,
principalmente as do pós-Segunda Guerra Mundial, como as da
Alemanha, da Itália, etc.

Não quero a estabilidade de per si. Não quero a estabilidade de
Franco, na Espanha, nem a de Salazar, em Portugal. Esses dois
países tiveram estabilidade ao longo do tempo, mas para nada
construir. A estabilidade não quer dizer nada.

A outra questão que se coloca na pergunta é a da distribuição de
renda. Não nego terminantemente que essa distribuição, por meio de
um imposto inflacionário, possa ser danosa à sociedade. Com o
comprometimento da renda e do poder de compra do assalariado,
pode ser problemática. Não há dúvida de que se pode postergar o
reajuste e jogá-lo para a frente.

Entretanto, não podemos negar que qualquer outra política
inflacionária pode não ter esse requisito e ainda assim ser
concentradora. Tirando o processo de distribuição de renda gerado no
imediato pós-94, de lá para cá, só concentramos a renda.

Lanço o desafio de me mostrarem que a estabilidade está chegando
ao bolso do trabalhador, pois, na verdade, está chegando ao bolso do
rendimento financeiro, O Plínio colocou que está indo para o
banqueiro, mas acredito que está indo também para todos os
detentores do capital privâdo que aplicam no setor financeiro, O
Banco não é o único ganhador. Não há aquela situação maquiavélica
contra o Banco. A renda financeira está sendo maior. Por isso, há um
prêmio pelo não-consumo. Ninguém investe nem migra, já que há o
rendimento fácil do outro lado.
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O Sr. Presidente - Adriano Miglio dirige uma pergunta ao Prof.

Plínio: "Como recuperar o emprego? Quais as reformas essenciais
para promover o desenvolvimento?".

O Sr. Plínio de Arruda Sampaio Júnior - A situação nos é posta da
seguinte forma: a inflação concentra renda. Portanto, deduz-se que
este modelo não a concentra. Porém isso não é verdade. Vocês
prepararam muito bem esse caderno, e, na pág. 16, pode-se constatar
que, na divisão da renda entre capital e trabalho, houve uma brutal
elevação da renda do capital, em detrimento da renda do trabalho.

Há várias maneiras de medirmos a distribuição de renda, e, na
maioria delas, o Plano Real revelou-se altamente concentrador de
renda, em parte pelo problema do desemprego. Como resolvê-lo? Não
basta crescer. Escutamos o dia inteiro que "se crescer, resolve", mas
isso não basta. O modelo é ruim quando se cresce, e é pior se não faz
crescer. Ficaríamos menos mal se ele fizesse crescer, porém ele não
resolve o problema do desemprego.

Temos hoje, aproximadamente, 40% da força de trabalho
desempregada ou no subemprego. Para resolver esse problema,
precisamos fazer uma mudança profunda no modelo econômico como
um todo.

Qual é o eixo disso? Primeiramente, seria integrar quem não tem
emprego. Temos de realizar a reforma agrária para conter as pessoas
no campo, impedindo que venham para a cidade. Tem de haver uma
política em que o Estado gere emprego, pois ele é um dos principais
geradores. Tem de haver uma política de pleno emprego e um modelo
econômico que o priorize. Uma das maneiras de gerar emprego é
socializar os existentes, reduzindo a jornada de trabalho, apesar de,
com isso, o Brasil perder competitividade internacional. Mas há
maneiras de o País se defender disso fora desse modelo. Se
persistirmos no modelo do nó-de-marinheiro, o ajuste sempre cairá
nas costas do trabalho e do meio ambiente, dois ativos de que a
burguesia brasileira dispõe para participar da globalização dos
negócios.

O Sr. Presidente - Pergunta dirigida ao Prof. Fabrício, de Leônidas
Cristiano Cota, da PUCMinas. "Por se tratar de um País comerciante
global, o Brasil poderia usar seu alto poder de barganha para negociar
ou assumir uma postura de ameaça de moratória para pagar a dívida
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externa com mais flexibilidade, negociando, a longo prazo, a dívida
interna, para podermos investir em áreas estruturais, como educação,
saúde, vias de escoamento e outras?".

O Sr. Fabrício Augusto de Oliveira - Essa questão é muito delicada.
O Brasil está na mesma trajetória objetiva da Argentina. Em algum
momento, teremos de proceder a uma renegociação da dívida. A
Argentina, cujo modelo foi decantado como um exemplo a ser
seguido, até mesmo pelo capital financeiro internacional e por
instituições como o FMI, capotou há pouco tempo e está discutindo
um abatimento na dívida em torno de 75%. Os credores estão
oferecendo 40%, mas é provável que cheguem a 60% ou 65%, porque
o País simplesmente quebrou. E o modelo era o mesmo do Brasil.

Chegamos a um nível de estoque da dívida que apresenta uma
dinâmica de crescimento alimentada pelos seus próprios encargos,
mesmo com os elevados superávits que o País está gerando. E muito
difícil reverter esse processo, porque não há mais privatização e carga
tributária, e o orçamento está totalmente enrijecido, com despesas
obrigatórias e protegidas.

Em algum momento, poderia ser deslanchado um processo de
renegociação, talvez obtendo-se algum ganho, para que seja feita
uma renovação dos compromissos da política econômica e uma
redefinição desse modelo. Caso nada seja feito nesse sentido, em
algum momento isso acabará acontecendo.

O País poderia comandar um processo ou pelo menos começar a
colocar em discussão um debate dessa natureza, porque isso, sem
pessimismo, parece-me inevitável. O Brasil é um País com grande
peso no cenário internacional. , Tem capacidade de comandar esse
processo ' e de obter ganhos pelo que representa no conjunto da
economia mundial.

O Sr. Presidente - Pergunta de Carlos Frederick Gontijo Teixeira, da
Faculdade Estácio de Sá, para o Prof. Valdemar Servilha: "Parece que
a única solução para o crescimento seria uma queda gradual da taxa
de juros, aliada ao aumento da produção e ao investimento, com a
parceria público-privada na infra-estrutura. O que impede que isso
aconteça e qual seria o caminho para que isso se realizasse?".

O Sr. Valdemar Servilha - Você começa no caminho correto. Temos
de fazer algo para que, depois de tudo que discutimos hoje, não
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venhamos a sofrer o "efeito Orloffi: "Eu sou você amanhã". Não
apenas nós iremos sofrer o "efeito Orloff'. Já sofremos o "efeito
tequila" do México, como eles também já sofreram algumas vezes o
"efeito caipirinha". Neste momento, caminhamos para uma situação
extremamente complicada. O que todos procuraram mostrar foi que
estamos por conta da política econômica adotada ao longo desse
tempo, qualquer que seja o nome. O que importa é que se tenha uma
organização em tudo que vem sendo aplicado o "efeito caipirinha", na
década de 90 e nesta década, no Brasil. Basta a boa-vontade de
governantes. Não bastam os belos olhos dos mandatários, dos
Ministros ou de quaisquer outros. O capital não tem pátria, vai se
aninhar onde se sente mais bem protegido, e há alternativas que esse
mercado, adotará e, tranqüilamente, ao longo do tempo, correremos o
risco de ficar com a brocha na mão. Toda essa história caminha numa
determinada direção. Toda a discussão mostra que temos um
problema. Tudo o que podemos fazer na direção do investimento está
indo para o serviço da dívida. Até para resolver, para desonerar o
parque produtivo para que possamos crescer, para que possamos
recuperar e adotar políticas de emprego, precisamos recuperar a
capacidade do Estado, não apenas de investir, mas de mediar a
articulação entre o capital privado, nacional e internacional. Não sou
daqueles que têm a ilusão de que vamos gravitar independentes do
capital financeiro internacional. O que estou querendo dizer é que ele
pressupõe uma articulação com o privado, mas a parceria público-
privada da forma como está não nos levará a lugar nenhum. Com  todo
o respeito que tenho à Amazônia, digo que é mais ou menos como a
Transamazônica -. liga o nada a lugar nenhum. Em toda essa história,
é mais ou menos o que estamos construindo. Portanto, temos de
construir as bases para a ação do Estado e para que o capital privado
possa articular-se e encontrar seu espaço de ação. E nisso que estou
insistindo.

O Sr. Presidente - Pergunta de Juliano Carlos Vieira Cruz, do Núcleo
de Estudos Marxistas, dirigida ao Prof. Plínio: "No atual estágio do
desenvolvimento das forças produtivas, no sistema capitalista é
possível obter-se um modelo que não seja o neoliberal?".

O Sr. Plínio de Arruda Sampaio Júnior - Essa é uma ótima pergunta.
Vou entrar na pergunta anterior. Não vai haver crescimento nenhum,
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muito menos 15 anos de crescimento sustentável.

Vamos ter ciclos de crescimento medíocres e efêmeros. O modelo é
anticrescimento, asfixia o mercado interno e estrangula a capacidade
de investimento da economia. Então, mesmo quando o cenário
internacional for favorável, o crescimento acaba esbarrando em
gargalos. Para superá-los, o Brasil teria de investir
U$16.000.000.000,00 ao ano nos próximos anos. No ano passado, o
orçamento do Governo Federal para investimento era de
R$13.000.000.000,00, mas a execução ficou abaixo dos 6%. J° é
para vocês terem noção da distância. Isso é uma papagaiada. E claro
que não acontecerá.

Não sobrou resposta para a próxima questão.
Há espaço para um outro modelo nessa ordem global, fora do ponto

de vista do capitalismo? Acho que não, mas se trata de uma
discussão complicada e longa. Pensem bem. Qual é a lição que temos
de tirar do Governo Lula? E um Governo portador de uma vontade de
mudança. Mudança socialista? Não, mesmo porque não prometeu
isso. Digamos social-democrata. Então, se esse Governo não
consegue mudar, qual conseguirá? E por que isso não acontece?
Porque o sistema se organiza de maneira ultraconservadora. Se não é
possível mudar no capitalismo, teremos de mudar fora dele. A
população brasileira quer a mudança. Essa é uma discussão muito
pertinente. Devemos colocá-la na agenda e tratá-la com todo o
cuidado e tempo, para termos uma convicção clara sobre isso.

O que o neoliberalismo diria dessa pergunta? Diria que não é
possível mudar. E a teoria do fim da história. A burguesia acha que
não há outra opção.

O Sr. Presidente - Depois da resposta do professor, ficamos meio
fora do ar.

O Sr. Plínio de Arruda Sampaio Júnior - Não deveria, pois é um
companheiro, ex-PC.

• Sr. Presidente - A bem da verdade, não.
• Sr. Plínio de Arruda Sampaio Júnior - O PPS não é um

descendente do PC? Portanto é comunista e companheiro, a bem da
verdade.

O Sr. Presidente - Pergunta do Cássio Gomes, aluno da PUC, para
o Prof. Fabrício Augusto: "O que o Governo Lula tem feito para
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reduzir, mesmo que pouco, a grande dívida dos Estados?".

O Sr. Fabrício Augusto de Oliveira - Que eu saiba, absolutamente
nada. A questão federativa sofreu uma forte desconstrução na década
de 90, principalmente a partir do Plano Real. Ela foi necessária para o
ajuste. Uma reorganização conduz à desconstrução federativa.
Qualquer rediscussão do pacto federativo implica retirada de recursos
do Governo Federal. Portanto qualquer iniciativa nesse sentido inclui a
dívida que foi absorvida pela União. A União transformou as dívidas
mobiliárias, nos Estados e nos municípios que a renegociaram, em
dívida contratual. Então, qualquer revisão dos termos da dívida
implicaria em o Governo assumir alguma parcela do seu ônus e
renunciar, pelo menos, ao recebimento de parcela desses encargos.
Isso rebate diretamente na questão do cálculo do superávit primário.
O Governo tem de abrir mão de receitas.

Hoje o Governo amarra uma reforma tributária que, para obter
sucesso, teria de englobar uma discussão prévia do pacto federativo,
com a redefinição de encargos e responsabilidades entre os entes e
com a readequação dos mecanismos de financiamento. Não se
discute isso, que é uma condição necessária e prévia para uma
reforma tributária de qualidade, porque o Governo Federal perderá
receita.

Em relação à dívida, apesar dos vários esforços ou das pressões
feitas pelos Estados e pelos municípios, o Governo sequer se dispõe
a discutir a mudança dos termos dessa dívida para aliviar as finanças
do Estado, jogando toda a responsabilidade num campo legal, a LRF,
que proíbe a revisão dos termos do acordo da dívida. O Governo
afirma, com razão, do ponto de vista legal, que qualquer revisão dos
termos tem de ser feita por legislação no Congresso; portanto não há
iniciativa para reduzir a problemática financeira dos Estados e dos
municípios.
.0 Sr. Presidente - João Lucas e Vinícius Gontijo, do Centro

Universitário UNA, perguntam ao Prof. Valdemar Servilha: "Foram
citados os modelos de "Catchingup" alemão, japonês e asiático, O
Estado brasileiro não tem capacidade de investimento, mesmo assim
poderia copiá-los? O agronegócio não se trata de retrocesso ao
período cafeeiro?".

O Sr. Valdemar Servilha - Não quero ser catastrófico e dizer que
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estamos voltando ao período colonial. Longe de mim pensar assim.
Não quero ser contra o agronegócio, até mesmo pela minha profissão
e pelo meu trabalho. Sou economista e trabalho muito a questão da
economia agrária e do agronegócio. A grande questão é articularmos
isso a um processo econômico no seu conjunto de agregação de
valor. Por exemplo, se analisar o agronegócio, imbricando-o com a
política, principalmente de biotecnologia, que está diretamente ligada
à questão da fixação do nitrogênio no solo, a qual, por sua vez, está
ligada ao setor de fertilizantes, que, no âmbito mundial, está sendo
migrado e fundido com as indústrias química e farmacêutica, num
único bloco conseguirá criar articulações e complexos produtivos
capazes de encontrar uma saída. Mas isso não basta. Por outro lado,
você terá de pensar, do ponto de vista tecnológico, por segmentos e
setores, o que chamei de política industrial. Temos de fazer um
trabalho exaustivo com todos os segmentos. Não vejo isso ser feito.
Na política atual, esse trabalho não tem espaço. Não critico o atual
Governo. Faço essa crítica desde a década de 90. Essa discussão
está fora da ordem do dia há muito tempo.

Com relação a copiar o modelo alemão e japonês, considero
impossível. Já fizemos a opção. Por exemplo, a reforma do nosso
setor financeiro, que o Fabrício conhece bem, foi fundamentada no
modelo americano, de especialização das funções financeiras.
Portanto, não há espaço para copiarmos qualquer modelo, seja o
alemão ou o japonês, que é um modelo centralizador. No modelo
japonês, os sete grandes grupos permeiam toda a estrutura produtiva,
centralizada numa instituição financeira que tem o papel de amealhar
recursos da sociedade e transferi-los ao setor prtdutivo.

Então, dado o modelo que temos, não há como copiar. Para fazer
isso, teríamos de fazer uma reforma e uma reformulação ampla no
setor financeiro e, principalmente, no fiscal, o que é outra história,
outro modelo e busca de alternativa.

O Sr. Presidente - Pergunta do Érico Andrade Grossi, do Sindicato
dos Economistas, para o Prof. Plínio de Arruda Júnior: "Frente ao
contexto vigente da dívida pública, pagamento de juros, dependência
do capital externo, escassez de infra-estrutura e intervenção do FMI,
quais seriam as políticas econômicas e sociais adequadas para
buscar o crescimento econômico sustentável e a melhoria da
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qualidade de vida da população?".

O Sr. Plínio de Arruda Sampaio Júnior - Como essa pergunta é fácil,
aproveito para voltarás duas anteriores. Primeiro, acho que o Fabrício
foi injusto com o Governo Lula, quando disse que ele não encaminhou
nenhuma solução para os problemas financeiros dos Estados e
municípios. De certa forma, ele encaminhou, sim. Como esses
problemas estão sendo agravados de maneira brutal, e os Estados e
municípios estão chegando a uma situação de insolvência, é uma
maneira de encaminhar uma solução pela falência de fato do setor
público brasileiro. Não se trata de administrar a situação; ela está se
deteriorando. Aliás, aprendo com o Prof. Fabrício.

Quero falar sobre outra questão abordada aqui também. O Brasil vai
entrar no Primeiro Mundo? Nunca, O Brasil nunca vai entrar no
Primeiro Mundo. E possível o Prof. Chico de Oliveira ganhar uma luta
de boxe contra o Myke Tyson, conforme foi discutido hoje pela
manhã? E impossível. Será que não? Será que ele não acerta um
golpe? Se acertar, o Myke Tyson nem perceberá. E possível uma
pessoa pobre ter o nível de gastos de uma pessoa rica? De maneira
sustentada, é impossível. Eventualmente, poderá ter um jantar de uma
pessoa rica. E possível uma sociedade pobre como a nossa
generalizar o estilo de vida, os padrões de consumo das economias
centrais para o conjunto da população? E impossível. Então, vamos
tirar isso da cabeça, para podermos encaminhar, enfrentar os nossos
problemas. Como é que se faz para crescer? O nosso problema não é
o crescimento, mas o desenvolvimento. E não há mágica capaz de
fazer esse modelo crescer. Não cresceu nas últimas duas décadas e
não há nenhum motivo para imaginar que crescerá nos próximos 15
anos. Ao contrário, o cenário hoje é muito pior que o de 20 anos atrás.
A situação econômica é muito mais grave, e o cenário internacional é
muito mais complexo. Como você disse, não há solução a curto prazo.

Há solução para os problemas brasileiros? Claro que sim, mas não
sem antes haver uma ruptura, um corte, uma descontinuidade, tendo
ainda de pagar um pedágio da transição. Podemos discutir isso
depois.

O Sr. Presidente - Pergunta do Prof. Ofir para o Prof. Fabrício de
Oliveira. "Professor, e quanto ao curso de economia? E nossas
universidades, grandes atores dessa peça, que o Governo ou os
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Governos pregam? Como você analisa?".

O Sr. Fabrício Augusto de Oliveira - O próprio 01 ir pode responder a
essa pergunta.

O Sr. Presidente - Prof. Fabrício, o Prof. Plínio gostaria de
responder.

O Sr. Plínio de Arruda Sampaio Júnior - A nossa universidade, em
regra, tem funcionado para reforçar o colonialismo cultural, priorizando
o ensino de manuais de macroeconomia produzidos nos Estados
Unidos, em detrimento do rico pensamento latino-americano e
brasileiro, que tem, na pessoa de Celso Furtado, seu expoente
máximo.

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Juan Vicente, da PUGMinas, para
o Prof. Valdemar. Com a fragilidade do peso argentino e com o real
mais valorizado que nunca, qual o futuro do MERCOSUL?".

O Sr. Valdemar Servilha - Nessa hora, nem recorrendo ao sermão
do Padre Vieira para responder a isso. E uma futurologia complicada
de fazer. Os nossos irmãos argentinos, provavelmente, não gostariam
que ficássemos aqui discutindo suas fragilidades, que hoje são
muitas.

Acredito que há futuro para o MERCOSUL. O cenário é complicado.
Concordo que temos dificuldade de crescimento, dadas as
circunstâncias, as formulas, a estrutura na qual estamos inseridos.
Ainda que signifique, como lembra o Sr. Fabricio, começar a repensar
a discussão internacional, colocá-la na ordem do dia, temos que
estudar a questão dos blocos econômicos. Precisamos articular não
apenas o MERCOSUL, que é um ótimo mecanismo aglutinador e de
incorporação dos fracos para, de uma certa forma, enfrentar a
opressão dos fortes, do Me Tyson que vem. Se o Chico de Oliveira,
do Ceará, juntar-se a alguém do Maranhão, de Natal, terá aumentada
sua chance de, pelo menos, ouvir gritarem para ele se abaixar na hora
que o Me Tyson for atingi-lo. A união dos nordestinos talvez faça
coisa semelhante.

Há uma questão importante de que não tratamos aqui. Temos de
reconhecer que este Governo vem fazendo esforço brutal, do ponto de
vista da respeitabilidade internacional, para a articulação e a
aglutinação, dentro do sistema internacional, entre os países da
periferia. Tem conseguido algumas vantagens, principalmente na
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questão da disputa do protecionismo. Isso é importante não pela
expansão e vitória dos países - seja do MERCOSLJL, seja da
articulação com os outros países -, mas pelo fato de a nossa balança
resolver o nosso problema de balança de pagamentos e de
transações correntes. E muito importante para começar a colocar em
xeque algumas discussões e rediscutir a questão das prioridades e
dos protecionismos.

Não somos os protecionistas, eles o são. Eternamente somos
acusados de protecionistas, mas quem fez protecionismo a vida inteira
foram os países desenvolvidos, O MERCOSUL é um elemento
importante. Não podemos nos fragilizar. Todo processo de união é
importante até porque há os problemas sociais.

Temos aí um horizonte: Venezuela, mais que Argentina, apresenta
uma situação grave, porque traz comoção, uma motivação nacional
politicamente diferente da existente na Argentina.

Temos uma unidade na América Latina que julgo importante para
tratarmos dessa questão. Não a descarto, pois é fundamental.

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Paulo Vítor, da PUC, para o Prof.
Plínio. O senhor citou que o principal problema do País está em sua
formação. Qual seria a solução?!

O Sr. Plínio de Arruda Sampaio Júnior - O que é o problema da
formação? O problema é que estamos numa fase ainda de
estruturação dos pilares do Estado nacional. E mais ou menos como
se falássemos que a sociedade brasileira está grávida de um Estado
nacional. Esse é o problema do Brasil. Problema de gravidez,
problema de formação. -

Qual é a solução? E parir. Qual é o nosso problema? Nessa
gravidez, o País está ameaçado de aborto. Esse é um processo de
reversão neocolonial. A solução é rapidamente fazer o parto da
Nação. O que é um parto da Nação? Como estamos debatendo,
devemos começar a falar as coisas claramente. A nossa classe
dominante é tão poderosa que é capaz de fazer vaca amarela. Se
alguém falar alguma coisa, tem de comer tudo na panela. E acaba não
falando.

Como se chama um pacto de Nação? Como os americanos
chamaram? Revolução Americana. Como os franceses chamaram?
Revolução Francesa. Como os chineses chamaram? Revolução
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Chinesa. Proponho que se chame Revolução Brasileira. Só para
manter a tradição.

Qual é a solução? O que está na pauta do País? O parto da Nação,
completar a NaçãÕ. Está em pauta.a Revolução Brasileira. Como está
na pauta venezuelana a Revolução Venezuelana. Olhando a América
Latina inteira, e em particular a América do Sul, percebemos que está
entrando em nova era de revoluções. Elas podem não vingar. Se não
vingarem, teremos aqui novas colônias, as colônias do neoliberalismo.
E a barbárie que acompanha a falta de Estado em uma sociedade
capitalista.

O Sr. Valdemar Servilha - Plínio, você diz que a sociedade brasileira
está grávida e só está faltando parir a Nação. A diferença que existe
talvez seja que o processo de concepção não ocorreu e estamos
ainda no namoro. Concordo com você, mas falta esse processo todo
para chegarmos à construção do Estado Nacional. Isso ocorre em
face da globalização, que não dá espaço ao mercado nacional.

Por exemplo, hoje, se analisarmos o faturamento dos dez maiores
grupos econômicos mundiais, constataremos que correspondem aos
PlBs do Brasil, da Argentina, do Chile, do Paraguai, do Uruguai, da
Venezuela, do Peru e, para não dizer que somos latino-americanos,
também o da Austrália. Esses oito países dão exatamente o
faturamento dos dez maiores grupos. Essa é a grande questão. Ter
espaço para o Estado Nacional é um processo muito complicado.

O Sr. Plínio de Arruda Sampaio Júnior - Se não houver espaço para
Estados nacionais na periferia do sistema capitalista, entra em
questão que a Revolução Brasileira tem como tarefa enfrentar os
problemas do Brasil, como a segregação social, a dependência
eterna, mas tem-se de fazer esse confronto enfrentando-se o
capitalismo.

O Sr. Presidente - Aproveitando a presença do Prof. Valdemar, peço
licença ao Thales Braga para fazer essa pergunta a ele. Pergunta da
PUC Consultoria: "Prof. Waldemar, você concorda que há muito a
explorar na área de consultoria em agronegócios no Brasil? Comente
o assunto e fale sobre como é ser consultor."

O Sr. Valdemar Servilha - Na verdade, essa pergunta deveria ser
dirigida ao Fabrício, que no nosso currículo apareceu como consultor.
Ele é mais consultor do que eu. E uma brincadeira.
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Na verdade, me defini como sendo alguém que tinha alguma

familiaridade com o agronegócio. Hoje, consultor é todo aquele que
presta um determinado tipo de trabalho para uma determinada
organização. Por organização hoje se pode entendêr toda sociedade
civil que vem se organizando, todo setor produtivo que vem se
organizando e ainda o Estado brasileiro, que está progressivamente,
dada a escassez de funcionários públicos e devido aos processos
pelos quais está passando, terceirizando suas funções.

Vejam o que se gerou de terceirização com a privatização no País.
Hoje, o papel do consultor é muito eclético e ultrapassa, em muito, as
barreiras da época em que me formei, quando ser consultor era uma
coisa extremamente rara.

Hoje, ele é uma coisa maior, decorrente das transformações e do
desemprego, que levaram muitos a se constituirem como consultores
no mercado.

Sobre o agronegócio, temos um caminho enorme a percorrer; um
processo de transformação e criação de valores. Estamos
acostumados a crescer por meio da fronteira. Como? Com
incorporação de trabalho e de terra. Hoje, o mercado cresce diferente.
Há um processo de comercialização e de aglutinação dentro da
estrutura e do complexo produtivos. Vejo isso como um mercado
promissor, com possibilidades de enorme crescimento, mas não como
solução do problema nacional. E uma alternativa para crescimento. Do
ponto de vista da política tecnológica, de soberania nacional, creditícia
e patrimonialista, quanto mais orgânico, mais imbricado, melhor.

O Sr. Presidente - Há duas perguntas para o Prof. Fabrício. A
prime!raé do estudante Thiago, da PUC-MG: "Você concorda que o
Brasil poderia baixar a taxa de juros sensivelmente, tendo em vista
que vivemos uma época de inflação de custos e não de demanda?
Seria mais difícil controlar os custos ou as conseqüências de uma taxa
de juros alta?".

Pergunta do aposentado, do Governo Federal, Joubert Furtado:
"Nos anos de 2003 e 2004, qual o crescimento da carga fiscal
comparada com 2002, tendo em vista que, em 2002, parcela
considerável da arrecadação foi decorrente do Imposto de Renda
sobre fundos de pensão, por decisão do STF?".

0 Sr. Fabrício Augusto de Oliveira - Há alguns anos, a carga
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tributária conta com receitas extraordinárias. De fato, para se
avaliar a carga tributária produzida pelos impostos tradicionais e
contribuições, é necessário desconsiderar as receitas extraordinárias,
levando-se em conta que elas não se repetem. Em 2002 e 2003, os
fundos de pensão, depois de perderem uma demanda no STF,
tiveram de pagar os atrasados, algo em torno de R$7.000.000.000,00,
o que teve um peso importante na composição da carga.

Entretanto, nos últimos anos, o Governo tem conseguido suprir a
redução das receitas extraordinárias a partir da instituição, ampliação
ou mudança da natureza de outros impostos. Apesar das receitas
reduzidas, a carga tributária cresce. De acordo com o IBGE, em 2002,
foi de 34,9; em 2003, de 35,6; e há projeções de que supere 37 este
ano. Por quê? Temos a dDE, que não integrava a carga tributária e
foi ampliada durante o Governo Lula.

Existe a transformação do P15, em decorrência da extinção da
cumulatividade, que, por ter elevado alíquotas, aumentou
consideravelmente a arrecadação; existe ainda a mudança da
COFINS e a ampliação das alíquotas da contribuição social sobre o
lucro, além das mudanças do INSS que geraram receitas adicionais
de R$500.000.000,00.

Portanto, o Governo tem sido altamente capaz de manter a trajetória
tributária em ascensão.

Sobre a segunda pergunta, "crescimento apesar da redução das
despesas extraordinárias", do Thiago, concordo plenamente com isso.
Numa política monetária em que a inflação é de custos - esse é o
caso predominante no Brasil -, somente agora começa a haver
alguma pressão pelo derramamento dos efeitos do crescimento do
setor externo para o mercado intemo.

A política econômica é inócua para reverter o processo inflacionário.
Mas isso não consta na cartilha do pessoal do Banco Central, porque
existe a composição de preços livres e preços monitorados, e estes
últimos são, praticamente, preços indexados ao dólar, portanto sofrem
as influências da volativiciáde e da desvalorização cambial. Essa
política monetária não tem efeito nenhum, porque ela se traduz nos
gastos com telefone, energia, ou seja, são os preços monitorados pelo
Governo. Ela não tem efeito, ou melhor, o seu efeito é apenas sobre
os preços livres. Então, para garantir metas, eles deprimem ainda
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mais o mercado interno, em que há a predominância desses
preços livres para compensarem a alta dos preços monitorados que
estão influenciados principalmente pelo câmbio e pelo comportamento
dos índices de atacado. Isso é inócuo.

Assim, há um grande espaço para que se reduza a taxa de juros real
da economia, mas isso não é feito devido aos interesses existentes
por trás disso. Além do mais, há sempre um temor de que isso possa
provocar maiores fricções na economia e aumentar a inflação, com
base num diagnóstico equivocado.

Custos há dos dois lados. Mas parece-me que o custo mais elevado
é resultante do rebatimento que as altas taxas de juros possuem
sobre o nível da dívida no País.

O Sr. Presidente - Essa foi a última indagação. Se me permitem,
farei uma última pergunta. Durante uma das perguntas, o Prof. Plínio
disse que gostaria de ter um prazo de 40min para respondê-la. Essa
questão de tempo nos preocupa a todos, pois somos escravos dele.
Assim, não podemos ter o privilégio de ouvir pessoas iluminadas
como vocês da mesa.

No entanto, como o senhor viu, a maioria dos participantes eram
jovens. Isso deve trazer profunda alegria ao Deputado Adelmo
Carneiro Leão, que propôs esta reunião. Teremos a reprise desta
reunião no dia 20. Por uma questão de tempo e esperança, e ainda
diante de uma pergunta que nos deixou uma resposta pessimista, o
que o senhor diria a esses jovens? Como eles deveriam aproveitar o
tempo para que não percamos a esperança?

O Sr. Plínio de Arruda Sampaio Júnior - Acho o seguinte: temos de
ver a realidade, contabilizar os problemas e procurar descobrir as
suas possíveis soluções. Estou dizendo que no modelo neoliberal a
sociedade brasileira caminha para um grave impasse econômico,
social e político. Portanto, está na agenda da sociedade brasileira
buscar novos rumos para o País. O Brasil tem novos rumos. Mas,
para alcançarmos novos rumos, temos de criar, de inovar, de lutar por
um outro caminho.

O que diria aos jovens que aqui vieram? Diria que o novo, a criação,
vem de duas partes: do pensamento crítico e da luta social. Quem
tiver compromisso com o Brasil tem pela frente uma longa trajetória de
critica, de estudo, de pensamento, de debate e de luta política e



778

social. Alguém dirá que estou propondo à juventude luta. E só da
luta que pode vir a esperança. Se temos uma lição a tirar deste
Governo é a de que o povo não deve esperar nenhuma conquista
social que não possa agarrar com as próprias mãos.

Preferiria vir aqui dizer que teríamos 15 anos de crescimento fácil,
na maior tranqüilidade. Mas isso seria mentir. Na verdade, temos pela
frente uma conjuntura difícil, mas temos de enfrentá-la. E , possível
criar um País justo, digno, enfrentar os nossos problemas? E claro. O
Brasil é imenso, com alto grau de desenvolvimento das forças
produtivas. O que falta é colocarmos a nossa economia a serviço do
povo. Essa é uma luta que depende de vontade política. O que está
agora em questão é se construir essa vontade política.

Encerro, elogiando muito a iniciativa da Assembléia e dos meus
companheiros economistas de Minas Gerais e a presença dos
estudantes, porque deste tipo de debate nascerá a possibilidade de
termos a convicção do que não nos serve e de que temos de nos
sacrificar para construirmos algo novo para o Brasil e para as
próximas gerações.

O Sr. Presidente - Obrigado, Prof. Plínio. Indago ao Prof. Waldemar
e ao Prof. Fabrício se gostariam de fazer as suas considerações
finais.

O Sr. Valdemar Servilha - Em relação a essa questão, sinto que
podemos ter-lhes passado alguma visão pessimista. Essa não foi
nossa intenção, nem minha, e, com certeza, nem do Plínio, do
Fabricio e, pela manhã, do Chico de Oliveira ou do Luís Paulo
Rosenberg. Nenhum de nós veio aqui tentar ser "sacana", acabando
com as esperanças que, porventura, os trouxeram a esta Plenário.

Lembro-me de um artigo que o Fernando Pedreiras, jornalista
brasileiro, escreveu em 1964, cujo título era genial: "Os brasileiros,
esses incorrigíveis otimistas". Acreditavam em tudo, no golpe militar,
que tinha todas as razões corretas que se pudesse imaginar. Em
primeiro lugar, temos isso.

Em segundo lugar, não poderíamos cair no engodo fácil,
demagógico, de tentar dizer-lhes o que gostariam de ouvir. Não
poderíamos facilitar-lhes o caminho do chamado iluminismo. O
iluminista é aquele que pensa a realidade da maneira que gostaria
que fosse, não da maneira que é. Não queremos contribuir para esse
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iluminismo em suas cabeças.

Na verdade, a nosso ver, discutimos as questões que julgamos ser a
causa de se terem, durante todo esse período, problemas na
implantação do Real, que aí está, para que possamos pensar.

Se não acreditarmos na sociedade, nessa juventude que aqui está,
para que discutir o que está errado e o que precisa de mudanças?
Gosto muito de poesias, e um dos meus poetas prediletos é Fernando
Pessoa, que diz que a verdade consiste, única e exclusivamente, na
procura da verdade. E isso que estamos fazendo aqui. Não temos a
verdade, mas estamos em busca dela para tentar construir o sonho de
manter a esperança intacta no coração e na alma do brasileiro.

Vocês, jovens, serão testemunhas das transformações que, talvez,
nós não estejamos aqui para ver. E a construção da nova sociedade
pós-globalização. Vocês assistirão a essa nova sociedade. Creio que
vocês fazem isso na universidade. Participarão do processo eleitoral,
ou seja, exercerão o direito e o dever da cidadania. E assim que se
constrói o horizonte e se mantém a esperança intacta. Agradeço à
Assembléia Legislativa e aos meus colegas economistas, que tiveram
a feliz idéia do debate.

O Sr. Fabrício Augusto de Oliveira - Não houve aqui o objetivo de
transmitir pessimismo, mas o realismo das limitações que o modelo
traz à sociedade. Continuo acreditando, pois é possível acreditar que
as mudanças são possíveis. Não se pode perder a esperança.
Precisamos ter iniciativa, pressionar o Governo, questionando as
verdades colocadas para a sociedade como absolutas, capazes de
resolver todos os problemas. Questionar permanentemente, adotar
medidas e participar de atividades que conduzam à reversão, pois a
mudança desse processo é fundamental. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro
Leão, a quem parabenizo pela sua iniciativa.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Como já é tarde, as pessoas
estão cansadas. E uma honra ter contado com figuras expressivas,
atores importantes da construção, se Deus quiser, de uma nova
história para o nosso País.

Estou esperançoso porque sei que o grande processo de
transformação deste País não se concentra e não se finda nos nossos
governantes, mas no conjunto da sociedade, da juventude, dos
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trabalhadores. Há disposição de muitos e bons governantes para
transformar o País, o que nos dá esperança e orgulho.

Quando chegar ao final de meu mandato, e me perguntarem o que
fiz por Minas Gerais - e há muitas pessoas que, ao fazerem essa
pergunta, pensam no mata-burro, nas obras rodoviárias, enfim, nas
obras materiais -, direi que lutei e trabalhei, com muita convicção e
satisfação, para criar na Assembléia, com a ajuda de muitos e
importantes Deputados, o espaço do debate e da reflexão de temas
relacionados à nossa vida, desde as questões internas, locais e
pontuais, até às da mais alta dimensão e relevância, como a ALGA.

Deputado Márcio Kangussu, quero parabenizá-lo por seu trabalho e
dizer que é uma alegria tê-lo conosco novamente.

Durante a campanha eleitoral, fui às salas de aula - sou professor -,
compareci a grandes debates e participei de muitas discussões.
Naquele tempo, defendia a candidatura do nosso Presidente Lula e
apresentava duas questões, com muita ênfase. A primeira era a
existência do superávit. Naquele momento, dizíamos que não
podíamos conceber, em um país com tantos problemas, tamanha
exclusão e tanto desemprego, que o Governo lidasse com um
superávit de 3,75%. Tenho muita dificuldade de explicar essa situação
hoje e não consigo entender por que o Governo que defendi e em que
acredito para fazer as mudanças deste País trabalha com um
superávit acima do que condenávamos em nossos discursos e
propostas. Isso me causa constrangimento.

Há uma outra questão que também não está resolvida e que não é
problema apenas do nosso glorioso Vice-Presidente da República,
pois também falávamos nela insistentemente. Não poderíamos prever
e ter crescimento neste País com aqueles juros escorchantes.
Entretanto eles continuam exagerados, absurdos.

Precisamos ter ousadia e determinação para vencer esses desafios.
Não os apresento aqui para condenar um Governo do qual faço parte,
mas porque esse desafio deve ser colocado para nós com muita
seriedade. Não resolveremos os problemas do Brasil com essa
condução e por meio desses mecanismos.

O nosso Governo já avançou em alguns aspectos. Ghico Buarque,
há algum tempo, quando lhe perguntaram se estava satisfeito com o
Governo Lula, disse: "Eu não estou satisfeito, mas o Presidente
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também não deve estar.". Quero fazer minhas as palavras do Chico
Buarque, com a esperança de que o Presidente Lula não esteja
definitivamente satisfeito com a situação. E esperamos que essa
insatisfação ainda toque seu coração, inteligência e capacidade de
luta, para que, juntamente com vocês, conosco e com os jovens,
possamos fazer do Brasil a nação com que sonharam nossos
antepassados que lutaram pelo bem e pela justiça.

O Sr. Presidente - Profs. Plínio de Arruda Sampaio Júnior, Fabrício
Augusto de Oliveira e Valdemar Servilha, tenham a certeza de que
palavras iluminadas e verdadeiras como as que proferiam neste tarde
servirão para que formemos melhor os nossos conceitos.

Dr. Of ir Viana Filho, Dra. Maria Dirlene Trindade Marques e Dr.
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, em nome desta Casa,
agradecemos a companhia e a parceria na execução deste ciclo de
debates.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e,
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para a reunião especial de logo mais, às
20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 33a REUNIÃO ESPECIAL DA 2 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 15a LEGISLATURA, EM 26/8/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião -,.Execução do Hino Nacional Palavras do
Deputado João Bittar - Exibição de vídeo - Lançamento de carimbo e
de selo personalizado - Palavras do Sr. Alair Marfins do Nascimento -
Entrega de placa - Palavras do Sr. Presidente - Apresentação musical
- Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Adalclever Lopes - Antônio

Genaro - Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio - Fábio Avelar - Jayro
Lessa - João Bittar - Luiz Humberto Carneiro - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Weliton Prado.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 20h1 5min, declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Luiz Humberto Carneiro, 2°-Secretário 'ad hoc",

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

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomarem assento à mesa os Exmos. Srs.

Bonifácio Andrada, Advogado-Geral do Estado, representando o
Governador do Estado, Dr. Aécio Neves; Alair Martins do Nascimento,
Presidente do Grupo Martins; ex-Senador Arlindo Porto; José Alcino
Bicalho, Cônsul do Marrocos, representando o Cônsul-Geral do
Japão, Sr. Rinaldo Soares; Jerzy Markiewicz, Cônsul da Polônia;
Manoel Mendes de Freitas, Ministro do Tribunal Superior do Trabalho;
João José Pinto Reis, Diretor Regional dos Correios em Minas Gerais;
e o Deputado João Bittar, autor do requerimento que deu origem a
esta homenagem.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Grupo Martins

pelo transcurso dos seus 50 anos de fundação.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino Nacional,
que será interpretado pela Sra. Silvana Gasques.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado João Bittar

Exmos. Srs. Deputado Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e nosso grande
amigo, representando o Deputado Mauri Torres, Presidente desta
Casa; Bonifácio Andrada, Advogado-Geral do Estado, representando
o Governador Aécio Neves; Alair Martins do Nascimento, Presidente
do Grupo Martins, nosso homenageado e estimado amigo, pessoa
que admiro profundamente; José Alcino Bicalho, Cônsul do Marrocos,
representando o Cônsul-Geral do Japão; Jerzy Markiewicz, Cônsul da
Polônia; Manoel Mendes de Freitas, Ministro do Tribunal Superior do
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Trabalho; João José Pinto Reis, Diretor Regional dos Correios;
prezados senhores e prezadas senhoras; amigos e amigas; amigos e
colaboradores da empresa do nosso homenageado; clientes do nosso
homenageado; crianças aqui presentes, boa noite.

Uma história conta que um homem estava andando e viu uma loja
com a inscrição "Loja de Deus". Surpreso, entrou na loja e percebeu
que, atrás do balcão, encontrava-se um anjo. Perguntou o que a loja
vendia, e o anjo respondeu: "Vendemos felicidade, alegria,
desenvolvimento, progresso, trabalho, prosperidade e harmonia".

Imediatamente, esse homem, ainda mais surpreendido, disse: "Mas
tudo aqui deve ser muito caro". E aquele ser alado que ali estava
respondeu: "Não, senhor. Tudo aqui é de graça". "Como? Tudo é de
graça?" "Sim, tudo é de graça". "Então, por favor, me dê muito amor,
muita harmonia, muita alegria, muito desenvolvimento, muito
progresso, muito trabalho, muita prosperidade. Quero muito de tudo
que o senhor tem nessa loja." O ser alado se afastou e voltou com
uma caixinha, entregando-a para o cliente. O cliente olhou surpreso e
disse: "Mas o senhor não entendeu, eu pedi muito de tudo". E o ser
alado respondeu: "Meu amigo, tudo que temos aqui é de graça, mas
só fornecemos as sementes. Quem tem que cultivar tudo é a própria
pessoa".

Começo contando essa estória, porque há 50 anos o nosso querido
e admirável amigo Sr. Alair Martins tinha em suas mãos apenas
sementes. O Sr. Alair Martins, que nasceu em 1934 no Distrito de
Matinésia e se transferiu para Uberlândia, levava em suas mãos as
sementes da esperança, da disposição para o trabalho, da vontade de
realizar, da construção de uma vida feliz, harmoniosa e de
realizações. Lançou essas sementes em terra fértil. A tradução do
nome Uberlândia e' "terra fértil", e o Sr. Alair soube lançar suas
sementes nas terras de Uberlândia. Cinqüenta anos depois estamos
aqui a homenagear o Grupo Martins, seu fundador e seu Presidente,
Sr. Alair Martins. A história do Grupo Martins se confunde com a
história de Uberlândia. Uberlândia completa, na próxima terça-feira,
116 anos, e o Grupo Martins completou, no dia 17 de dezembro do
ano passado, 50 anos de fundação. Estamos aqui para homenagear
um grupo e seu fundador, que é um exemplo de trabalho, um exemplo
de progresso e prosperidade. Na realidade, soube cultivar e cuidar
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das sementes. Hoje, o Grupo Martins é motivo de orgulho para a
população de Uberlândia, de Minas Gerais e do Brasil. Nosso Grupo
Martins de Uberlândia é uma árvore extremamente frondosa, e sua
sombra se estende sobre todo o território nacional. Seus frutos
alimentam, vestem e dão dignidade a milhões de pessoas por todo o
País. São seus colaboradores, seus fornecedores, seus clientes, os
clientes dos seus clientes, que na verdade formam toda a população
do nosso País. Além disso, prezados amigos, temos também a seiva
do Grupo Martins, que poderia ser representada por sua frota, que
leva tudo aquilo de que as pessoas precisam a cada canto e recanto
deste País: vida, assistência, esperança e otimismo.

As raízes do Grupo Martins são fortes, firmes e poderosas, porque
estão alicerçadas nos valores e nos princípios que o Sr. Alair
estabeleceu para a sua vida e para a sua equipe, que é altamente
profissional. Podemos representar o tronco do Grupo Martins pela sua
megaestrutura, como empresa associada à alta tecnologia, que
permeia todos os seus negócios.

Sr. Alair, esse é o exemplo de que a obra que realizou realmente
poderia ser personificada na estrutura de uma grande árvore frondosa.

Certa vez, um amigo me disse que a maior atitude que um ser
humano poderia tomar em sua vida seria plantar uma árvore frutífera,
porque, nesse momento, não sabemos nem conhecemos aqueles que
usufruirão daquela árvore. Poderemos, um dia, passar, mas a árvore
permanecerá, alimentando e dignificando a vida de todas as pessoas.
Esse homem que cuidou dessa semente, transformando-a nessa
grande árvore e cultivando-a durante estes 50 anos, pedimos a Deus
que o abençoe, para que possa continuar ao posso lado por mais 50
anos. Ele é o nosso grande e querido amigo Sr. Alair Martins, que aqui
está.

Como o homem que cultivou essa árvore, ele soube adubá-la na
dosagem certa, fazer as podas no momento certo e, acima de tudo,
soube regá-la diariamente com o suor do seu trabalho. Somente o Sr.
Alair, que aqui está, e provavelmente a Sra. Vanda, também presente,
saberão nos dizer quantas vezes terá regado essa grande árvore, até
mesmo com lágrimas.

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
gostaria de abraçar, de cumprimentar e de homenagear o Sr. Alair, a
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Sra. Vanda, o Juscelino, o Alair Júnior, o Renato, as suas noras, os
seus oito netos, os seus colaboradores, os seus fornecedores e os
seus clientes, que fizeram parte da sua vida, da sua história e da sua
obra, que completa 50 anos.

Muito obrigado, Sr. Alair Martins, pelo que fez pela cidade de
Uberlândia. Muito obrigado, Sr. Alair Martins, pelo que fez pelo Estado
de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Alair Martins, pelo que fez pelo
nosso Brasil. Muito obrigado a todos.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistirem a vídeo

institucional sobre os 50 anos do Grupo Martins.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Lançamento de Carimbo e de Selo Personalizado
O locutor - Senhoras e senhores, neste instante, o Ministério das

Comunicações e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos irão
proceder ao lançamento do carimbo postal comemorativo e do selo
personalizado dos 50 anos do Grupo Martins. O carimbo
comemorativo circula nas peças filatélicas e na correspondência das
instituições que pleiteiam a sua emissão, propagando, por meio de
imagem e legenda, o tema que lhe deu origem. Tem local de
lançamento e período de circulação definidos com base nos fatos e
eventos que comemora.

O selo escolhido para receber as obliterações é o selo
personalizado, com tarifa de primeiro porte nacional, acrescido de
espaço destinado à divulgação de imagens definidas pelo cliente. Ele
documenta um acontecimento especial, pessoas, logomarcas de
empresas, entre outros fatos , que podem ser registrados. Nesta
ocasião, a empresa Martins Comércio e Serviços de Distribuição S.A.
está utilizando-se desse produto dos Correios em sua
correspondência, para divulgar aos clientes e parceiros os seus 50
anos de fundação. Dessa forma, a mensagem da empresa Martins
estará sendo veiculada de Belo Horizonte para todos os lugares.

Convidamos o Sr. João José Pinto Reis, Diretor Regional dos
Correios em Minas Gerais, para se aproximar da mesa de
lançamento.

Informamos que as peças carimbadas pelas autoridades convidadas
para o ato passarão a fazer parte do acervo filatélico dos Correios e
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servirão como fonte de pesquisa e registro de tão importante
acontecimento no contexto histórico e sociocultural.

Para a primeira obliteração, convidamos o Exmo. Sr. Deputado
Rêmolo Aloise, neste ato representando S. Exa. o Presidente desta
Casa, Deputado Mauri Torres.

- Procede-se à aplicação do carimbo e à assinatura da cartela.
O locutor - Para a segunda cadela oficial de lançamento,

convidamos o Sr. .Alair Martins do Nascimento, Presidente do Grupo
Martins.

- Procede-se à aplicação do carimbo e à assinatura da cartela.
O locutor - Para a terceira obliteração, convidamos o Exmo. Sr.

Deputado João Bittar, autor do requerimento que deu origem a esta
solenidade.

- Procede-se à aplicação do carimbo e à assinatura da cadela.
O locutor - Para a quarta e última obliteração, convidamos o Exmo.

Sr. Advogado-Geral do Estado, Bonifácio de Andrada, neste ato
representando S. Exa. o Governador do Estado de Minas Gerais,
Aécio Neves.

- Procede-se à aplicação do carimbo e à assinatura da cadela.
Palavras do Sr. Alair Martins do Nascimento

Exmo. Sr. representante do Governador Aécio Neves, Advogado-
Geral do Estado, Bonifácio de Andrada; Exmo. Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Mauri
Torres, representado nesta solenidade pelo Deputado Rêmolo Aloise;
Exmo. Sr. Deputado João Bittar, autor do requerimento que deu
origem a esta solenidade, que muito me sensibiliza; demais membros
da Mesa, autoridades presentes, senhores e senhoras, fico muito
sensibilizado pelas palavras brilhantes, em nome de todos que
ajudaram a construir o Martins ao longo dos anos. Divido essa alegria
com todas as pessoas que têm nos ajudado. Muito obrigado por esse
reconhecimento. Aos Deputados que representam os legítimos
interesses do povo mineiro, nosso agradecimento pela aprovação
desta homenagem. Agradeço ainda a presença de todos os
convidados, autoridades, amigos, fornecedores, clientes, familiares,
bem como a todos que vieram de longe para me prestigiar neste
momento tão importante para nossa organização. Quero destacar
nossos colaboradores, que, de uma forma ou de outra, têm ajudado a
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construir nosso Brasil e nosso Estado. Fizeram sempre um trabalho
ligado ao desenvolvimento do País, ao bem-estar dos nossos clientes,
médios e pequenos. Sem o apoio dos nossos fornecedores e a
preferência do nosso cliente, não conseguiríamos apresentar aquilo
que gostamos de fazer, a distribuição. Realmente, temos empregado
toda a tecnologia disponível. Somos muito atentos ao que se faz nos
países do Primeiro Mundo. Somos pioneiros em muitos sistemas.
Implantamos sistemas em primeira mão, o que vem facilitar uma
logística mais econômica e eficiente. Não faríamos isso se não
tivéssemos as pessoas qualificadas. Pode-se ter as melhores
ferramentas e capital, mas a diferença está nas pessoas.

Estamos muito felizes, porque começamos com uma pequena loja
há 50 anos. Jamais pensamos que um dia desenvolveríamos esse
trabalho importante e reconhecido em todo o País. E um trabalho
sério, praticado com transparência dentro dos princípios da ética e da
moral. Sentimos orgulho de dizer de onde saímos e aonde chegamos.
Crescemos com a força de um trabalho que não tem nada a esconder,
porque é sério. Pagamos todos os impostos. Sentimos ainda o prazer
de dizer que temos a Universidade Martins do Varejo. Nos últimos dez
anos, contamos com mais de 80 mil brasileiros, o que é gratificante
para nós, porque isso é fruto de resultados. Cada cliente que passa
por treinamento aumenta a sua participação na empresa, cresce e
torna-se um pequeno empresário bem-sucedido para competir com as
grandes redes. Esses benefícios oferecidos aos nossos clientes nos
deixam muito felizes, porque o futuro da distribuição depende do
sucesso dos nossos clientes. Tenho a oportunidade de agradecer a
alguns deles que aqui estão. Obrigado por nos prestigiarem ao longo
dos anos, principalmente por nos terem eleito a melhor empresa de
distribuição do País. E muito bom receber esse reconhecimento.
Dividimos essa alegria com todos os nossos colaboradores. Temos a
responsabilidade de sempre melhorar, porque temos a consciência de
que, por melhor que seja, ainda é insuficiente. Isso é importante,
porque amanhã, temos de ser melhores que hoje. Não ficamos
envaidecidos pelo reconhecimento, mas achamos que uma das
grandes qualidades do homem é saber receber elogios e não ficar
vaidoso. Sempre temos a consciência de que amanhã será melhor
que hoje. Agradecemos a todos os que nos prestigiam neste dia. No
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próximo centenário do Martins, eu estarei aqui, juntamente com
todos os que nos prestigiam hoje. Obrigado por tudo.

Entrega de Placa
O locutor - Senhoras e senhores, a Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, por meio do Deputado Rêmolo Aloise,
Presidente desta solenidade, homenageia o Grupo Martins,
procedendo à entrega de placa alusiva a esta ocasião, que contém os
seguintes dizeres: "Desde a sua fundação, o Grupo Martins vem
concorrendo para a grandeza de nosso Estado. Além de se destacar
pela geração de empregos e pelo comprometimento com programas
de responsabilidade social, é ainda a maior e melhor empresa
atacadista da América Latina. A homenagem da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais a esse importante grupo
mineiro na passagem dos seus 50 anos de atividade."

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Bonifácio Andrada, Advogado-Geral do Estado,
representando o Governador Aécio Neves; Alair Martins do
Nascimento, Presidente do Grupo Martins; José Alcino Bicalho,
Cônsul do Marrocos; Jerzy Markiewicz, Cônsul da Polônia; Manoel
Mendes de Freitas, Ministro do Tribunal Superior do Trabalho; João
José Pinto Reis, Diretor Regional dos Correios; querido amigo
Deputado João Bittar, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem; Senador Arlindo Porto; a Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais tem a satisfação de prestar esta homenagem
aos 50 anos do Grupo Martins, a maior empresa atacadista de Minas
Gerais.

Um grupo empresarial mineiro, que, ao longo dos anos, vem
crescendo com responsabilidade, gerando empregos e mantendo
programas sociais, exemplo de gestão voltada igualmente para o
progresso e para a promoção da cidadania.

A história desse gigante no mundo diversificado dos negócios tem
seu começo em Uberlândi&, com um pequeno armazém de secos e
molhados. Hoje, com um faturamento superior a R$2.000.000,00,
comercializa desde alimentos a produtos eletroeletrônicos, de
construção civil, veterinários e farmacêuticos. Cada segmento
constitui uma unidade estratégica de negócio, com administração
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independente.

No varejo alimentar, trabalha com marcas exclusivas, com mais de
1.500 itens de excelente qualidade, que garantem a fidelidade do
consumidor. No ramo eletroeletrônico, como distribuidor, responde por
1/4 do varejo nacional. A agilidade na entrega corresponde à oferta
adequada, segura e eficiente de transporte. A liderança nacional está
presente ainda nos segmentos de material de construção e
veterinário, também comercializados pela Internet. A confiabilidade
junto ao consumidor é garantida pelo uso intensivo da tecnologia,
associado à alta qualificação do pessoal.

O Grupo Martins está presente em todos os Estados brasileiros, com
quatro centrais de armazenagem capazes de gerenciar o fluxo de
mercadorias e informações para os locais mais longínquos do País.

Destacam-se, igualmente, o Farma Service e a Smart Varejos. A
primeira empresa atende a quase a metade das farmácias do País, o
que representa um leque de 23 mil clientes. A segunda responde por
um inédito projeto de associativismo, num bem estruturado programa
de parceria, protegendo o varejo independente, identificando uma
marca padrão para reconhecimento da comunidade.

Tradição e inovação, os dois caminhos entrelaçados no percurso do
Grupo Martins, provocam admiração nacional, expressa na
homenagem dos Correios com o lançamento do carimbo e do selo
comemorativos do cinqüentenário de suas empresas.

Minas Gerais se orgulha de ter visto nascer e de abrigar o Grupo
Martins. Esta Casa, pelos representantes do povo mineiro, deseja
uma longa e feliz história para o nosso grupo cinqüentenário. Muito
obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem a Sra. Silvana

Gasques, que apresentará as músicas "Fascinação", de Marcheti e
Seraldy, e "Semente do amanhã", de Gonzaguinha.

- Procede-se à apresentação musical.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às
autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e,
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para as reuniões especiais de segunda-
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feira, dia 30, às 8h30min e às 14 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 478 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 28 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 158 LEGISLATURA, EM 26/8/2004

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - i 8 Parte: Ata - 28 Parte

(Ordem do Dia): 28 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Inexistência de quórum para votação -
Discussão, em turno único, dos vetos à Proposição de Lei
Complementar n° 85 e à Proposição de Lei n° 16.145; encerramento
da discussão - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Resolução n°
1.726/2004; encerramento da discussão - Discussão, em 2 0 turno, dos
Projetos de Lei n os 355/2003, 1.402, 1.538 e 1.559/2004;
encerramento da discussão - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - George Hilton - Adalclever
Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada
- Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Gustavo Valadares - Jô Moraes - João Bittar - Leonardo
Quintão - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
Kangussu - Márcio Passos - Maria Olívia - Marília Campos - Olinto
Godinho - Padre João - rinduça Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto
Carvalho Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Navarro Vieira - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton
Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 9h15min, 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.

1a Parte
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Ata

-
0 Deputado Luiz Fernando Faria, 2 0-Secretário, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2 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 V Fase.

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

reunião os Projetos de Lei n
o
s 360, 438, 621, 743 e 985/2003,

apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há
quórum para votação, mas que o há para discussão das matérias
constantes na pauta.

- A seguir, têm sua discussão encerrada, cada um por sua vez,em
turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n° 85,
que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis
do Estado, e o Veto Total à Proposição de Lei n° 16.145, que autoriza
o Poder Executivo a doar ao Município de Nova União o imóvel que
especifica; em 1° turno, o Projeto de Resolução n° 1.726/2004, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com
o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação
das terras devolutas que especifica; e, em 2 0 turno, os Projetos de Lei
n

o
s 355/2003, do Deputado Arlen Santiago, que autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Curvelo o imóvel que especifica;
1.402/2004, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a permutar com o Município de Carneirinho o imóvel que
especifica; 1.538/2004, do Governador do Estado, que altera para
Companhia de Tecnologia de Informação do Estado de Minas Gerais -
PRODEMGE - a denominação da Companhia de Processamento de
Dados do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE -, de que trata a Lei
n° 6.003, de 12/10172; e 1.559/2004, do Governador do Estado, que
autoriza a Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte -
ASSPROM - a permutar o imóvel que especifica.

Encerramento

rÀ
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O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão e
persistindo a falta de quórum para votação, a Presidência encerra a
reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada,
e para a reunião especial de hoje, às 20 horas, nos termos do edital
de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 132 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 22 SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 152 LEGISLATURA, EM 12/8/2004
As 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Gustavo Valadares e Leonardo Quintâo, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de
interesse da Comissão. A Presidência comunica aos membros da
Comissão sobre a realização do Parlamento Jovem e os convida a
participar do evento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2004.
André Quintâo, Presidente - Gustavo Valadares - Leonardo Quintão.

ATA DA 102 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO CAFÉ, EM 19/8/2004
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Sargento Rodrigues, Fábio Avelar,
Domingos Sávio (substituindo este ao Deputado Zé Maia, por
indicação da Liderança do BPSP) e Padre João (substituindo o
Deputado Rogério Correia, por indicação da Liderança do PT),
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
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presentes. O Presidente registra a presença do Sr. Márcio Lobato,
Delegado da Polícia Civil; do Ten.-Cel. PM Dâmocles Freire Júnior, da
PMMG, e do Sr. Itamar Peixoto, técnico da Secretaria de Fazenda,
que acompanham e auxiliam permanentemente os trabalhos da
Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir o
Sr. Gesiel Salgueiro Canoas, ex-Gerente da agência do Banco do
Brasil em São Sebastião do Paraíso, e comunica o recebimento de
ofícios dos Srs. Cezário Baptista, liquidante da Cooperativa Mineira
Agropecuária de Muzambinho - COOMAM -, e Carlos Alberto Paulino
da Costa, Presidente da Cooperativa Regional dos Cafeicultores em
Guaxupé - COOXUPE -, encaminhando documentação solicitada. A
Presidência informa que o convidado não poderá comparecer e
justificou sua ausência, ficando seu depoimento para ser prestado em
nova data, a ser marcada posteriormente. O Presidente passa à fase
de discussão e votação de proposições da Comissão e passa a
Presidência ao Vice-Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, para
apresentar requerimento em que solicita que a reunião prevista para
ser realizada no Município de Poços de Caldas seja transferida para a
sede do Poder Legislativo, onde serão ouvidos os convidados e
intimados que prestarão esclarecimentos sobre a cooperativa daquele
município. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O
Presidente informa que o teor desta reunião encontra-se, na íntegra,
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos auxiliares
permanentes, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saladas Comissões, 26 de agosto de 2004.
Sargento Rodrigues, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Rogério

Correia - Domingos Sávio.	 -
ATA DA 21° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 20 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 15°
LEGISLATURA, EM 25/8/2004

Às Ohlsmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Biel Rocha e Gilberto Abramo, 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 Biel Rocha, dispensa a

WN
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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 obter esclarecimentos sobre denúncias de ameaças e
violações aos direitos humanos de que tem sido vítima o Sr. Pedro
Theodolino da Silva, ex-Prefeito Municipal de Rio Piracicaba. A seguir,
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Fernando Antônio Fagundes Reis, Secretário Particular do
Governador do Estado, publicado no "Diário do Legislativo" do dia
21/8/2004; e Gilvan Alves Franco, Coordenador da Procuradoria de
Justiça Especializada em Crimes de Prefeitos Municipais, em que
justifica sua ausência nesta reunião. 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 do Projeto de Lei
Complementar n° 4712003, no 1° turno, na forma do Substitutivo n°2,
apresentado pela Comissão de Direitos Humanos, e pela rejeição do
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Administração
Pública (relator: Deputado Biel Rocha). Passa-se à 3a Fase do Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado Durval Angelo (9), em que
solicita realização de ato público no dia 26/8/2004, às 13 horas, na
Praça Sete, nesta Capital, destinado a relembrar o falecimento do
"barman" Anderson Rodrigues Teixeira, ocorrido no local, e reiterar
pedido de providências às autoridades competentes quanto ao
esclarecimento do caso. e de outros relativos às vítimas de violência,
arbitrariedade e abuso de poder; seja pedida à Area de Taquigrafia
desta Casa a transcrição da fita que contém depoimentos prestados
ao Presidente desta Comissão, no dia 24/8/2004, sobre a operação
policial de desocupação de acampamento de camponeses da
Fazenda Salitre, no Município de Patrocínio; seja realizada reunião
desta Comissão para ouvir denunciantes no dia 26/8/2004; seja
dirigido pedido de informações técnicas ao Comandante-Geral da
PMMG, sobre pó químico de cor branca atirado contra os acampados
na referida operação policial; seja pedido ao Instituto Médico Legal -
IML -, a designação do Dr. Roberto Campos, Médico Legista e
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Professor da UFMG, para examinar os laudos médicos dos
camponeses detidos nessa operação policial; seja pedida à
Superintendência do INCRA em Minas Gerais cópia do acordo de
desocupação da Fazenda Salitre; realização de reunião destinada a
audiência pública, no dia i°19/2004, para discutir a desocupação da
Fazenda Salitre; seja pedida ao Comandante-Geral da PMMG lista
dos policiais militares e do GATE que participaram dessa
desocupação; sejam encaminhadas cópias das notas taquigráficas da
reunião realizada em 18/8/2004 à Corregedoria do Tribunal de Justiça
e ao Procurador-Geral de Justiça, a fim de que sejam tomadas
providências em relação às reclamações contra a Dra. Maria José
Starling, Juíza da Comarca de Esmeraldas; e do Deputado Roberto
Ramos, em que solicita informações ao Presidente da OAB-Seção
Minas Gerais sobre as providências e medidas adotadas para a
apuração de reclamações de clientes do advogado Edson José
Teixeira, que atua principalmente no Município de Campo Belo. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados, que
discorrerão sobre o assunto mencionado. Registra-se a presença dos
Srs. Zaino Gomes Martins, Presidente da Câmara Municipal de Rio
Piracicaba; Pedro Theodolino da Silva, ex-Prefeito Municipal de Rio
Piracicaba; José Assis Couto, Inspetor de Detetives da P Delegacia
de Polícia de Contagem; Jorge Figueiredo Cota, Presidente da
Associação dos Aposentados e Pensionistas de Rio Piracicaba;
Helvécio Caldeira; João Bosco Cota; e Geraldo Mendes dos Reis, ex-
Presidente do PT de Rio Piracicaba, 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 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, 26 de agosto de 2004.
Durval Angelo, Presidente - Biel Rocha - Domingos Sávio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

kA



796
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

997/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 997/2003, de autoria do Deputado Mauri Torres,
que dá nova redação ao parágrafo único do art. 1 0 da Lei n° 14.608,
de 23 de janeiro de 2003, 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 § 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° 997/2003
Dá nova redação ao parágrafo único do art. 1 0 da Lei n° 14.608, de

23 de janeiro de 2003, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Sem-Peixe o imóvel que especifica.

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

janeiro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1° -

Parágrafo único - O imóvel de que trata o "caput" deste artigo
destina-se a permuta pelo imóvel de 352m 2 (trezentos e cinqüenta e
dois metros quadrados), situado na Rua Afonsina Repoles, n° 330, no
Município de Sem-Peixe, registrado sob o n° 1.266, a fls. 3 do livro 2-
K-1, no Cartório de Registro de Imóveis de Dom Silvério, Comarca de
Alvinópolis, para que este possa ser utilizado pela Administração
Pública municipal.".	.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 2004.
Maria Olívia, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Laudelino

Augusto.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 26/8/2004, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.
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Josenilson Rodrigues da Silva, ocorrido em 7/8/2004, em Pirapora.
(- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.
Maurício D'Fonseca de Souza, ocorrido em 718/2004, em Pirapora. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr.
Francisco Alves, ocorrido em 23/8/2004, em Viçosa. (- Ciente. Oficie-
se.)

rs
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2004

ATA

ATA DA V REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A ESCOLHA DO CONSELHEIRO DO

TRIBUNAL DE CONTAS, NA 2 a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 15a LEGISLATURA, EM 27/8/2004

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Djalma Diniz, Dinis Pinheiro, Gustavo Valadares, Olinto Godinho e
Weliton Prado, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Djalma Diniz, declara
aberta a reunião, informa que a reunião se destina à eleição do
Presidente e do Vice-Presidente e à designação do relator, determina
a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Dinis
Pinheiro para atuar como escrutinador. Realizada a contagem dos
votos, são eleitos, por unanimidade, para Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, os Deputados Djalma Diniz e Gustavo
Valadares. Em seguida, o Presidente "ad hoc" declara empossado o
Vice-Presidente eleito, que, logo após, declara empossado como
Presidente eleito o Deputado Djalma Diniz. Na oportunidade, o
Presidente assume a direção dos trabalhos, agradece a confiança
nele depositada e avoca a si a relatoria dos trabalhos da Comisssão.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as
próximas reuniões extraordinárias, em 30/8/2004, às 14h15min e
15h15min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2004.
Djalma Diniz, Presidente - Biel Rocha - Gustavo Valadares - Olinto

Godinho - Dinis Pinheiro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

216/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
0 Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de
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Minas Gerais - CREA-MG - , com o apoio de expressivo número de
associações e entidades de classe, no uso da prerrogativa
estabelecida no art. 289 do Regimento Interno, encaminhou a esta
Casa a Proposta de Ação Legislativa n° 216/2004, contendo
anteprojeto de lei que "institui o Serviço Estadual de Engenharia e
Arquitetura Públicas".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 18/3/2004, a proposta foi
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 102, XVI, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Nos termos da Proposta de Ação Legislativa n° 216/2004 pretende-

se instituir o Serviço Estadual de Engenharia e Arquitetura Públicas
com a finalidade de prestar assistências técnica e jurídica aos
municípios mineiros na elaboração dos respectivos planos diretores.
Visando à criação do referido serviço, a ser coordenado e
desenvolvido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional
e Política Urbana, o CREA-MG propõe, para apreciação desta
Comissão, um anteprojeto de lei.

Conforme a proposta, a atuação do Poder Executivo se dará por
meio da celebração de convênios com as prefeituras municipais para
a execução de programas que visem não apenas a conscientizar a
população sobre a necessidade e a importância do serviço de
arquitetura e engenharia e da regularização de seus bens imóveis,
mas também a disponibilizar tais serviços para a população carente
dos municípios. Outrossim, pretende assessorar a formalização legal
do processo de construção no órgão público competente, bem como
assegurar e prevenir a não-ocupação de áreas de risco e de interesse
ou proteção ambiental.

A proposta objetiva, ainda, ampliar a regularização de parcelamento
e construção, mediante a aproximação entre legislação, técnica
construtiva e prática da população na produção de espaço construído.

O anteprojeto, finalmente, autoriza o Poder Executivo a firmar
convênio com entidade de classe, universidade e empresa para
viabilizar os seus fins.

Ao fundamentar sua proposta legislativa, o CREA-MG ressalta o fato
de, na área da agronomia, o Estado já possuir "um modelo exitoso de
atendimento à sociedade através da EMATER".

rÃ"
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Para aprofundar a discussão sobre o tema, esta Comissão

realizou, em 20/5/2004, audiência pública da qual participaram
representantes do poder público e da sociedade. Além disso, foi o
projeto baixado em diligência à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana para que essa Pasta se
manifestasse sobre a viabilidade técnica e operacional de o Estado vir
a prestar os serviços especificados na proposta. Em sua resposta, o
Secretário informou que a finalidade contida na proposta do
anteprojeto de lei em análise já encontra previsão na legislação
vigente, dependendo, para ser concretizada, de mero ato
administrativo da autoridade competente.

Analisamos, a seguir, a proposta apresentada.
Primeiramente, não podemos deixar de ressaltar a pertinência e a

relevância da matéria: o planejamento das cidades e o princípio da
função social da propriedade são questões de grande importância,
que vêm sendo objeto de debate tanto no mundo jurídico quanto no
meio político-administrativo.

O desenvolvimento planejado das cidades diz respeito às áreas da
engenharia e da arquitetura, mas também às áreas social, econômica,
cultural, e pode ser considerado condição fundamental para a
qualidade de vida. A importância do assunto pode ser constatada
mediante a análise da legislação vigente.

A Constituição mineira reservou uma seção para tratar da política
urbana, que tem o claro objetivo de promover a articulação entre o
Estado e os municípios na elaboração e na execução dos planos
diretores, de modo a ordenar o desenvolvimento urbano e social dos
municípios mineiros. Assim, é uma diretriz constitucional que o
desenvolvimento ocorra de forma integrada e sustentável, garantindo,
sobretudo, o bem-estar dos habitantes e a preservação do núcleo
cultural das cidades consideradas históricas.

O § 20 do art. 244 da Carta mineira determina que a articulação
entre o Estado e os municípios, objetivando harmonizar a elaboração
e a execução dos plano diretores, será incumbência de órgão
constituído, paritariamente, por representantes dos poderes públicos
estadual e municipal. Determina, ainda, em seu art. 245, que o Estado
preste assistência aos municípios que a solicitarem na elaboração dos
planos diretores.
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Também no âmbito federal, o planejamento ordenado das

cidades é uma preocupação evidente. A proclamada Lei Federal n°
10.257, de 10/7/2001, denominada Estatuto da Cidade, regulamenta
os arts. 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes
gerais da política urbana. De acordo com ela, a propriedade urbana
cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais
de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o
atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de
vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades
econômicas. Entre os instrumentos para concretização da política
urbana previstos na lei, está a utilização de institutos jurídicos e
políticos de prestação de assistências técnica e jurídica gratuita para
as comunidades e grupos sociais menos favorecidos. Ademais, a
referida lei prevê que o plano diretor é o instrumento básico da política
de desenvolvimento e expansão urbana; todavia, em que pese à
relevância da matéria, a apresentação do anteprojeto de lei em exame
esbarra em questões de natureza constitucional. E que a criação de
um serviço vinculado a uma secretaria de Estado constitui invasão da
esfera privativa de atuação do Poder Executivo, uma vez que a
Constituição Estadual reserva privativamente ao Governador do
Estado a direção superior do Executivo e a iniciativa de lei que verse
sobre a estruturação de secretaria de Estado. E o que dispõem os
arts. 90, inciso II, e 66, inciso III, "e", da Carta mineira. Sendo assim, o
acolhimento por esta Comissão da proposta em análise fica
inviabilizado por vício formal de inconstitucionalidade. Ademais, o
anteprojeto em comento possui um conteúdo meramente autorizativo,
o que se mostra inócuo do ponto de vista jurídico-constitucional, tendo
em vista que o Poder Executivo não precisa de autorização legislativa
para executar programas, tampouco para celebrar convênios.

Conclui-se, assim, que o processo de estruturação e definição de
atribuições dos órgãos integrantes da administração pública estadual,
bem como a celebração de convênios, é matéria que se insere, por
sua natureza, na esfera de ação do Poder Executivo. Quaisquer
alterações na estrutura administrativa do Poder Executivo devem,
necessariamente, ser submetidas ao crivo do Legislativo; entretanto, o
legislador não pode, por meio de lei de sua iniciativa, compelir o
Executivo a criar e estabelecer atribuições para órgão integrante de
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sua estrutura administrativa.
Enfim, para dar à questão um encaminhamento adequado e mais

eficaz, propomos a apresentação de um requerimento a ser enviado
ao Poder Executivo para que este, por meio dos seus órgãos
competentes, preste os serviços de assistência aos municípios na
elaboração dos respectivos planos diretores, bem como à população
carente na construção e na regularização de moradia.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa n°216/2004 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 2004.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Leonardo

Quintão.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N°

228/2004
Comissão de Participação Popular

Relatório
O Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS -, nos termos do

art. 289 do Regimento Interno, encaminhou a esta Casa a proposta de
ação legislativa em epígrafe, solicitando a realização de uma
audiência pública para discutir a melhor forma de implementar o
Passe Intermunicipal para a pessoa com deficiência e para o idoso,
em nosso Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 8/7/2004, a proposta foi
encaminhada a esta Comissão para apreciação. Nos termos da
Deliberação n° 2.333, de 4/6/2003, que regulamenta a Resolução n°
5,212, de 915/2003, que cria a Comissão de Participação Popular,
cabe a esta Comissão, no exercício de sua competência, receber
proposta de ação legislativa de entidade associativa da sociedade
civil, deliberar sobre ela e dar-lhe encaminhamento.

Fundamentação
A proposta em epígrafe tem por objetivo abrir uma ampla discussão,

auscultando os diversos segmentos da sociedade, sobre a melhor
forma de tornar realidade o Passe Intermunicipal para a pessoa com
deficiência e para o idoso.

A gratuidade no transporte coletivo urbano está garantida ao idoso,
pela Constituição do Estado
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O Passe Intermunicipal foi instituído em 1989, por meio da Lei n°

9.760, que concedeu gratuidade aos deficientes físicos e visuais no
transporte coletivo intermunicipal. A Lei n° 10.419, de 1991, estendeu
o benefício aos deficientes mentais e às pessoas com idade superiora
65 anos. O decreto n° 32.649, de 1991, regulamenta essa legislação,
estabelecendo o seu "modus operandi". Ele estabelece os critérios a
que o interessado deve atender para poder ser enquadrado como
deficiente físico, deficiente visual ou deficiente mental. O benefício
poderá ser concedido a acompanhante, constatada a necessidade. O
decreto veda o passe livre a quem coloque em risco a saúde ou a
segurança dos passageiros e suspende o passe livre de quem não
observar as suas normas. O beneficiário se equipara ao passageiro
regular, ficando, no entanto, isento do pagamento de passagem ou de
qualquer outra taxa. Ele estabelece ainda o credenciamento do
beneficiário pela SETAS, atualmente denominada Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE -, por
indicação da Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa
Deficiente, exigindo-se atestado médico, atestado de pobreza, carteira
de identidade, fotografias. A necessidade de acompanhante deverá
ser mencionada no atestado médico. O interessado deverá preencher
formulário próprio. A passagem será obtida nos locais próprios de
venda, mediante sua requisição. O decreto garante o direito de viajar
sentado, se a passagem for requisitada com 48 horas de
antecedência. Nas seções intermediárias, as passagens somente
serão concedidas após a chegada dos veículos e constatada a
disponibilidade de lugares. A transportadora, delegatária do serviço de
transporte coletivo intermunicipal do Estado, deverá agilizar a
concessão da passagem e o embarque de deficiente e notificará a
CAADE sobre qualquer evento de força maior que possa ter impedido
a concessão da passagem e garantirá lugares para o deficiente e seu
acompanhante. O decreto estatui que o Estado indenizará as
empresas de transporte pelo custo dos respectivos serviços prestado
aos deficientes. Não existebo referido decreto a definição de forma de
compensação às empresas no que se refere ao passe livre concedido
aos maiores de 65 anos.

Ademais, o Estatuto do Idoso é lei, devendo favorecer e aumentar a
proteção ao idoso. Depois de sete anos paralisado no Congresso
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Nacional, foi votado, aprovado por unanimidade na Câmara e no
Senado e transformado, em 2003, na Lei n° 10.741, sancionada com
festas no dia 1° de outubro, o Dia Internacional do Idoso. Ele estatui
que aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos
transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, bastando
apresentar qualquer documento comprobatório de sua idade. Serão
reservados 10% dos assentos para os idosos. No transporte
interestadual, serão reservadas duas vagas gratuitas por veículo para
idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos e desconto
de 50% no valor das passagens, para as vagas excedentes. E
assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, de 5%
das vagas nos estacionamentos e prioridade no embarque no sistema
de transporte coletivo.

A legislação é perfeita, porém a sua colocação em prática encontra
óbices. A prática é diferente da teoria. O resultado é que até hoje
idosos do Estado enfrentam a falta de cumprimento da legislação.

A Comissão de Direitos Humanos desta Casa debateu o problema.
O Deputado Dinis Pinheiro defendeu a aplicação do Estatuto com
punições severas para quem o descumprir. (Fonte: adapt.
www.fapmg.org.br - Federação dos Aposentados e Pensionistas de
Minas Gerais.)

Assim, entendemos que a proposta é procedente, visto ser mister
discutir amplamente o que está obstruindo a colocação em prática de
uma meritória idéia e uma perfeita legislação.

Finalmente, consideramos oportuna a realização de uma reunião
conjunta com as Comissões de Transporte e Obras Públicas e de
Direitos Humanos, que, nos termos doart. 100, c/c o art. 102V e XII,
"b", do Regimento Interno, têm competência para apreciar a matéria.
Para essa reunião seriam convidados representantes dos setores
envolvidos, com vistas a retirar uma grande idéia do papel,
transformando-a em realidade. Assim sendo, consubstanciamos esse
"desideratum" em um requerimento.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de

Ação Legislativa n° 228/2004, na forma do requerimento a seguir
apresentado.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2004.
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André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Leonardo Quintão.
REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Participação Popular:
O Deputado que este subscreve, na forma regimental e na condição

de relator da Proposta de Ação Legislativa n° 228/2004, do Conselho
Estadual de Assistência Social - CEAS -, requer a V. Exa. a realização
de audiência pública desta Comissão, em conjunto com as Comissões
de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Direitos
Humanos, para discutir a melhor forma de implementar o Passe
Intermunicipal para a pessoa com deficiência e para o idoso, em
nosso Estado, para a qual deverão ser convidados o Conselho
Estadual de Assistência Social - CEAS -, o Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - e o Sindicato
das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas
Gerais - SINDPAS.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2004.
Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO REQUERIMENTO N°
3.209/2004

Comissão Especial
Relatório

Por meio do Requerimento n° 3.209/2004, formalizou-se o apoio à
candidatura do Dr. Alexandre Bossi Queiroz para o preenchimento da
vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas. A proposição veio
devidamente instruída com a documentação de que trata o art. 40 da
Resolução n°5.158, de 21/11195.

Os referidos documentos foram devidamente analisados pela Mesa
da Assembléia, tendo sido comprovado o cumprimento dos requisitos
previstos no art. 78 da Constituição do Estado. Por conseguinte, o
requerimento em epígrafe foi deferido e encaminhado a esta
Comissão Especial para receber parecer.

Nos termos do art. 111, 1, "c", c/c o art. 146, § 1°, 1 e II, do Regimento
Interno desta Casa, o candidato mencionado, em 30/8/2004,
submeteu-se a argüição pública com o propósito de debater temas
relacionados com a Corte de Contas.

Participaram da argüição o Deputado Djalma Diniz, como
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Presidente; o Deputado Gustavo Valadares, como Vice-Presidente
e relator da Comissão Especial, e os Deputados Biel Rocha e Olinto
Godinho, os quais formularam questões referentes aos trabalhos do
referido Tribunal.

As perguntas feitas pelos argüentes, relativas ao exercício do
controle externo da administração pública do Estado e dos municípios,
foram de imediato respondidas pelo candidato, o qual demonstrou ter
amplo conhecimento do assunto e a experiência necessária ao
exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas.

Conclusão
Concluímos, portanto, que o Dr. Alexandre Bossi Queiroz está apto

para o exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas,
podendo, assim, candidatar-se à vaga, em eleição a realizar-se
oportunamente nesta Casa.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2004.
Djalma Diniz, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Biel Rocha -

Olinto Godinho.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO REQUERIMENTO N°

3.210/2004
Comissão Especial

Relatório
Por meio do Requerimento n° 3.210/2004, formalizou-se o apoio à

candidatura do Deputado Wanderley Ávila para o preenchimento da
vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas. A proposição veio
devidamente instruída com a documentação de que trata o art. 4° da
Resolução n° 5.158, de 21/11/95.

Os referidos documentos foram devidamente analisados pela Mesa
da Assembléia, tendo sido comprovado o cumprimento dos requisitos
previstos no art. 78 da Constituição do Estado. Por conseguinte, o
requerimento em epígrafe foi deferido e encaminhado a esta
Comissão Especial para receber parecer.

Nos termos do art. 111, 1, "c", c/c o art. 146, § 1 0, 1 e II, do Regimento
Interno desta Casa, o candidato mencionado, em 30/8/2004,
submeteu-se a argüição pública com o propósito de debater temas
relacionados com a Corte de Contas.

Participaram da argüição o Deputado Djalma Diniz, como Presidente
e relator da Comissão Especial; o Deputado Gustavo Valadares, como
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Vice-Presidente; e os Deputados Dinis Pinheiro, Biel Rocha e
Olinto Godinho, os quais formularam questões referentes aos
trabalhos do referido Tribunal.

As perguntas feitas pelos argüentes, relativas ao exercício do
controle externo da administração pública do Estado e dos municípios,
foram de imediato respondidas pelo candidato, o qual demonstrou ter
amplo conhecimento do assunto e a experiência necessária ao
exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas.

Conclusão
Concluímos, portanto, que o Deputado Wanderley Ávila está apto

para o exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas,
podendo, assim, candidatar-se à vaga, em eleição a realizar-se
oportunamente nesta Casa.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2004.
Djalma Diniz, Presidente e relator - Biel Rocha - Gustavo Valadares -

Olinto Godinho.
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